
( οοσῖς 

ΤῊΙ5 15 ἃ αἰ σία] ΘορΥ οἵ ἃ ὈΟΟΚ [Πδΐ ννὰβ ργβϑεγνβα [ἴῸΓ ρβηθγδίοηβ Οἡ ΠΠΌΓΆΓΥ 5Π6 να ὈΘίογθ 1 ννὰβ σα  ]]ν βοδηηθα Ὁ ΘΟΟΡΙ]Θ 85 ρϑτ οἵ ἃ ργο]βοΐ 

ἴο πηᾶκΚα [ῃ6 ννογ]᾽ 5 ὈΟΟΚ5 αἸβοονθγδθ]θ οπ]Π6. 

1 Πὰ5 ϑυγνίνεα ἰΙοηρ ΠΟ ΡΗ ἴογ [Π6 σορντίρῃίΐ ἴο ΕΧΡΙΓΘ δηα (Π6 ὈοΟΙΪΚ ἴο Θηΐθγ [Π6 ΡῈ ]1ο ἀοπγαίη. Α ΡῸΌΠ1Ο ἀοπηδίη ὈΟΟΚ 15 οπ6 (Πδΐ ννὰ5 Πθνϑὺ β 0] 6 οἱ 

ἴο Θορυτιρσῃϊ ΟΥ̓ ΠΟ56 ἰ6ρ8] σορυγρῃϊΐ ἴθγπ 85 Ἔχρίγεα. ὙΥΠΘίΠοΎ ἃ ὈΟΟΚ 15 ἴῃ [Π6 ρΡΕΌ]Π1Ο ἀοΠηδΊη ΠΥ ν ΓῪ σΟΠΠίγΥ ἴο οοιηΐγν. ΡΕΌΡ]1Ο ἀοπηδαίη ὈΟΟΚΚ5 

ΔΓΘ ΟἿ σαίθνναυϑ ἴο {Π6 ραᾶϑβῖ, Γβργθϑθηίηρ ἃ ννβ δ] ἢ οἵ ΠΙβίογν, οα]αγα πα Κηονν]θάρσα {Πδ᾽5 οἵΐθη αἸΓΠοιηΐ ἴο ἀἸβοονϑου. 

Μδῖκβ, ποίδίοηβ ἃπΠα οἴμεγ ΠΊΔΓΡΊ 8118 ργθϑθηΐ 1η [Π6 ΟΥ̓ ΡΊηΔ] ΝΟ] Π16 ΜΝ11] ἀρρθαγ ἴῃ (Π15 ΠΙ6 - ἃ Γθι Πα 6Γ οἵ [185 ὈΟΟΚ᾽ 5 ἰΙοηρ ]ουγηθν ἴγοπ [Π6 

ῬΕΌΠ5Π6Γ ἴο ἃ ΠΌΓΑΓῪ ἃπΠα ΠΠΔΠ]Υ ἴο γοιι. 

ὕξερο συ αο] πος 

ΟὈΟρΡΙδ6 15 ργομά ἴο ρδιίηθυ ννἹ ΠΠΌΓΑΙ65 ἴο ἀρ] ΖΘ ΡῈ Ό]1Ο ἀοΠηδΊη Πγαίθυ 815 Δ η4 ΠΊΔκΘ {Π6 πὶ ννΊ 6 ]ν ΔοΟΘ551016. ΡΌΌΙ1Ο ἀοπηδίη ὈΟΟΚ5 ὈΘΙοηρ ἴο (Π8 

ΡΌΡΙΠΙΟ ἃη4 ννῈ ἃΓῈ ΠΊΘΓΘΙΥ {Π6ῚΓ οἰϑίοα!δη5. ΝΟνοιῃ6 1655, [Π15 ννοῦκ 15 Χρθηβῖνθ, 50 [ἢ ογάθγ ἴο Κθδρ ργον! αἸηρ [15 τθϑοῦγοθ, ννα Πᾶνα ἴα ΚΘη βίδρ5 ἴο 

Ργθνθηΐ ΔΡι156 ὈΥ ΟΟΠΊΠΊΘΓΟΙΔΙ ρδΓ65, ΠΟ] ἀὴρ ρῥ]δοίηρ ΘΟ Π108] ΓΟΒ ΠΟΙ ΠΟΠ5 Οἡ δυζοπηδίθα ΘΓ ηρ. 

ν8 80 δβκ (μδΐ γοι: 

ἘΞ Μακὸ ποη-οοπιπιογοίαί μι56 οὐ {πὸ Π|65 ΝΥ ἀθϑιρῃβα (ὐσοορὶβ ΒοοκΚ ϑβδίοῃ [ῸὉΓ 158 ὈῪ ἱπαϊ]νί αιι815, δηα ννα τθαπθϑί {Πδΐ γοι π56 [Π6586 ἢ]65 ἴῸΓ 

ῬΘΙΒΟηΔΙ, ΠΟΠ-ΟΟΠΠΠΊΘΓΟΙΔ] ρΌΓΡΟΒΘΒ. 

τὸ Κοείγαϊη ἤόηι αμϊοπιαϊεα ψμογγίπρ Ὁ ποΐ 58Π6 διυϊομηδίθα αΠΘΓΙ65 οἵ δὴν βοτί ἰο ΟΡ θ᾽ 58 βυϑίβῃ): ΠῚ νοι ἃ΄ΓῈ ΘΟΠαποίΙΠρ ΓΟΘΘΆΓΟῇ Οἡ Π]ΔΟΠΪη6 

{ΓΔ 5] Δ], ΟΡΕΟΔ] ΟΠ δγδοίθυ Γοσοση! ΠΟη ΟΥ ΟἴΠΘΓ ἈΓΘα 5 νΠΘΓΘ ΔΟΟ 685 ἴο ἃ ἰᾶγρα διηοπηί οἵ ἰοχί 15 ΠΕΙΡΙΙ], ρΙθαβα οοηίΐδοίΐ τι5. 6 Θποοῦγασθ [Π6 

1186 Οἵ ρΕὈ]Π1ο ἀοπηδίη Πηδίθ 415 [ογ [Π656 ΡΌΓΡΟΒ65 ΔΠ4 πηδᾶν Ὀ6 8016 ἴο ΠΕ6ΙρΡ. 

τ-ὸὁἬ Μαϊπίαϊπ αἰἡγὶρμίοη ΤῊΘ ΟΟΟΡ]6 “νδίθγπγ γ᾽ νοι 566 ἡ βοῇ ἢ]6 15 ββϑθηῖ184] [ὉΓ 1Π]ΟΥΠΉησ ΡΘΟΡΙΘ ἀθοιΐ [Π15 ργο]θοΐ ἀη4 Πείρίηρ ἴΠθῖη Ππὰ 

ΔαΘΙΠΟΠΔ] πηδίθγι 15 [ἢγουρῇ Οὐορ]α ΒοΟΟΚ δθάίοῃ. ΡΊθαβα 40 ποΐ ΓΕ ΠΊΟνΘ 1{. 

ἘΞ Κορ 11 ἰοραὶϊ ΔΝ αΐθνου γουΓ τ156, ΓΕΠΊΘΙΘΘΓ [Πδΐ γοι ΔῈ ΓΕΒρΡΟΊ51016 ἴογ δηβαυγίηρ [Πδΐ ννῃδί γοιῦι γα ἀοίηρ 15 Ι6σ8]. Πο ποΐ Δ55.Π16 [Πδΐ {π5ῖ 

Ὀθοδιι58 ννα Ὀ6ΙΙθνα ἃ ὈΟΟΚ 15 ἴῃ {Π6 ρΕΌΠ1ο ἀοπηδίη [ῸΓ τ156Γ8 1η (Π6 {Πη1{64 δίαία5, [η΄ [6 ννοῦκ 15 4150 1ὴ {Π6 ρΕΠ1Ο ἀοιηδίη ἴογ 568 1η ΟἴΠΘΓ 

οΟμΠΙΠ165. ΝΥ ΠΘΙΠΟΓ ἃ ὈΟΟΚ 15 5{Π] ἴῃ σορυγίσῃΐ ναγ8 5 ΓΟΠῚ ΟΟΙΠΙΓΥ ἴο σΟπηΐγν, ἃηα ννῈ σδη  ἵ ΟΥ̓ΟΓ σι!ἄδηοθ οἡ νν ΘΙ ΠΘΓΓ ΔΩΥ 5ρθοΙῆο τι56 οἵ 

ΔΏΥ ΒρΡΘΟΙῆο ὈΟΟΚ 15 Δ]οννβά. ΡΊθαβα 4ο ποΐ δ5811Π26 [πδ΄ ἃ ὈΟΟΚ᾿ 5 ἀρρβάγαηοθ ἴῃ Οὐορὶθ ΒοοΙς ϑΘδΓῸἢ ΠΊΘΔΠ5 1 οδη Ὀ6 τ1566 1η ΔΠΥ ΠΊΔΠΠΘΓ 

ΔΏΥΝΠΘΓΘ ἴη {Π6 νοῦ]. (οργυτρῃΐ ᾿η[ΠΠηρϑιηθηΐ [18 01ΠΠ{ }ὺ οδη Ὀδ αἰῖ6 βθνθσα. 

Αβουΐ σοορ]ο ΒΟΟΚ ϑθάγοι 

ΟΡ Θ᾽ 5. πη 55Ί0η 15 ἴο οἭγρϑηϊΖα [ῃ6 ννου ̓ 5 ̓Π]ΟγπηδΟη Πα ἴο ΠΊΔ ΚΘ 1{ ΠΠΙΊΝΘΓΒΔΠῪ ΔΟΟΘ551016. Δηα πβεῖα]. σοορὶθ ΒΟΟΚ ϑθάγοῃ ΠαΙρ5 γθδάθιβ 

αἰβοονογ [Π6 ννου!᾽ 5 ὈοΟΚΒ νΠ116 ΠοΙρίηρ δυῖποῦβ Δη4 ΡῈ Π15Π6Γ5 Γθᾶοἢ πθνν ΔΙΊ ΘησΘ65. Υοιι οδη 5ΘΆΓΌῇ [τοι [Π6 [Ὁ]] ἰΘχί οἵ [1158 ὈΟοΙΪΚ οἡ [Π6 ννϑῦ 

απ ἐρ: ΌοΟΟΚΒ5. σοοσ]θ. σοπῇ 
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ΤῊΕ ἘΧΡΟΒΙΤΟᾺ 5 

ΘσΘσἈΕΕΚ ΤΕΘΤΑΜΕΝΤ 

ἘΡΙΤΕΌ ΒΥ ΤῊΕ ΚΕΝ. 

Ν. ΚΟΒΕΚΊΒΟΝ ΝΊΓΟΙΙ, Μ.Α,, 1.0. 
ΕΡΙΊΟΚΒ ΟΡ “ἸΤῊΞΚ ἘΧΡΟΒΙΊΟΝ," “ΤΗΣ ἘΧΡΟΒΙΤΟΒ᾽ Β ΒΙΒ1.Β." ΤΟ. 

ΝΟΚΌΜΕ ν. 

ΝΕᾺΝΝ ὙΟΚΚ 

ΟΡ, ΜΕΑΡ ΑΝ ΟΟΜΡΑΝΥ͂, 

ΒΟΌΕΤΗ ΑΝΕΝΌΕ ΑΝῸ Β0ΤῊ 5ΤΈΕΕΤ 

1910 



ὈΪοἴΖθα ᾿γ (τοοοῖς 



δεῖ 
4: 
Ιλοῦζ ΤῊΗΕ ἘΧΡΟδΒΙΤΟΙΝ᾽ 5 

 ΘΚΕΕΚ ΤΕΘΤΑΜΕΝΤ 

Ι 

ΤΗΕ ΕΙΚΒῚ ἘΡΙΘΤΙῈ ΘΕΝΕΒΑΙ, ΟΕ 
ΡΕΤΕΒ 
ΒΥ ΤῊΞΒ ΚΕΝ. 

71. Η. Α. ΒΑΕΊ, ΜΑΑ. 

ΙΠ 

ΤΗΕ ΒΕΟΟΝΌῸ ἘΡΙΘΤΙΙῈ ΘΕΝΕΒΑΙ, ΟΕ 
ΡΕΤΕΒ 

Ἑ. Ὁ. ΘΤΕΑΓΗΑΝ, ΜΑ. 

ΠῚ 

ΤΗΕ ἘΡΙΒ5ΤΙΙῈΘ ΟΕ ]ΤΟΗ͂Ν 
ΒΥ ΤῊΒ ΒΕΝ. 

ΘΑΨΙΡ 5ΜΙΤῊ, Μ.Α., Ὁ.Ό. 

Ιν 

ΤΗΒ ΘΕΝΕΚΑΙ, ἘΡΙΘΤΙῈ ΟΕ 7008 

1. Β- ΜΑΥΟΕΚ, [πτὉ. 

ν 
ΤΗΕ ΚΕΨΕΙΑΤΙΟΝ ΟΕ 571. ]ΖΟΗΝ 

ΤΗΕ ὈΓΙΝΙΝΕ 
ΒΥ ΤῊΗΒΕ ΒΕΝ. 

ΙΑΜῈ5 ΜΟΕΒΑΤΊ, Ρ.Ρ. 

ΝΕᾺΝ ΥΟΚΚ 

ΡΟΡΡ, ΜΕΑΡ ΑΝΡ ΟΟΜΡΑΝΥ, 
ΒΟΌΕΤΗ ΑΝΕΝΌΕ ΑΝῸ ϑΌΤῊ ΒΤΕΕΕΤ 

1910 



ὈΪο ἴΖθα ᾿γ (τοοσῖς 



- π-πι-αιν αἴ πνΦοό͵ - -“- 

ΤΗΕ ΕἸΕΒΤ ἘΕΡΙΒΤΙΕ ΘΕΝΕΚΒΑΙ, 

ΟΕ 

ΡΕΤΕΕΞΒ 



ὈΪο Ζθα ᾿γ (τοοσῖς 



ἹΝΤΕΟΠΌΟΤΙΟΝ 

Ϊν ἴδε οδβε οὗ [8 ἀοσυηπγχεηΐξ ἃ 4υεδιίοη ργε ἐπλίπαγν ἴο {πε ογάϊπαγυ 

Βεδάβ οὗ [πιγοἀυοιίίοη αγίβεβ ; [π6 αυεδιίοη οὐ ἐλδε ὕὕπεέν 77) ἐπε 

Ἐρ εϑεϊθ. ον ἴξ οοηϊαίῃβ ἔσο ἰογῃα]! δηά βοϊεπιθ Ἴοποϊυδβίοηβ, 
ΤΒε βγβεὶ ἰβ “" Τλαὲ ἐπ αἷΐ ἐξὶπρε Οοὐ »ιαγ δὲ ρίογίβεά ἐπγομρὰ Ἴδσως 
ΟἈγὶσ ἰο κοι δείοηρς ἐδε ρίονγν απαᾶὶ ἐδια υἱοίογγν ἐο ἐξα ἀρες ο7) ἐδε 
αρέ5. Ανιθη ;" δηά δε βεοοηά," “Νοῖο ἐξέ Οοά οἵ αἷΐ ργαοε, πε τσῆο 

εαἰϊφα γοιε ἰο κὶς εἰεγηαὶ ρίογγν ἐπ ΟΝ γὶϑέ, πὶριδεὶ Γ ἐσμαϊὶ γοέ γοι αὐἴεν 
ὀγὶε7 τ βεγίηρ, 5μα1} οοπβγηι γον, 5λα]] εἰγεηρίπεη γον, ὁπαῖ! δείαδ ἐπ} 
)ομ. Ηΐϊς ἐς ἐπε υἱοίογγ ἰο ἐδ ἀρὲ5 οὔ ἐδε αρε5. Α»ιεη." ΤὙὍὈδε ἰαξῦον 
ςοποϊυδβίοη [8 [ΟΠ] οσεά ὈΥ ἃ ροβίβογίρε νψῆϊος επάβ πὶ τἢ γεξ αποΐδοῦ 
Ἰογτηυΐα οὗ οοποϊιδβίοη ὃ “Ῥέεαςε ἰο γοι αἷΐ τσῆοὸ αγε ἐπ ΟἈγὲσ". 

ΤΒε δάάγεββ " δ (ἢς πεδά οἵ ἴῃς ἀοσιηλεηΐ βἰαπηρβ ἰξ 48 8 οἰγουϊαγ 

Ιεξξεν ογ 8η ἐπογοϊοδί ερίϑι]ῖ8. Τῆς τἤγεα σοποϊυβίοῃβ αἰνίάε ἰξ ἱπίο 
ἴῆγες ρεγίβ. ΟΥ̓ ἴπεβε ἴῃς ἰαβϑὲ δηὰ βῃογξεβϑέ ραγί τῇδν [αι γῖγ θὲ ἔδίεη 
8 ἃ ἴγυς ροδίδβογίρι. Τῆς πρίτογ (νὰ ΠΊΔΥῪ βρροβε) ἴδεβ ἴῃς ρϑῇ 
ἔγοσῃ ἔπε βεογείαγυ, ἴο ψῇοπὶ πε πδ8 Ῥεεη ἀϊοξαιίη, ἀπά ἀρρεπάβ ἃ 

φτεεϊίης ἴῃ Ηἰβ οσῶ παπάνγιίίησ. 81. Ῥδαὶ! ἀἷά πε δβαπιε πίησ ἴῃ 
τῆς ἘΕρίβες ἴο δε Οαδἰαϊίαηβ. [ἢ βυοῇ ἃ οδβε ἴῆς ναῖας οὗ ἴδε ροβῖ- 
βογὶρὲ νουἱά θὲ σγεβίεγ [ἤδη ἰῃ ἴῃς σδδε οἵ ἃ οἰγουΐαν Ιεϊζεγ δἀάγεββεά 
ἴο ψίάοεἶν βεραγαῖεά οὔυγομαβ ἰῃ αἰδεγεης ργονίῃοεβ ογ οουηίγίεβ. 
Τῆς Οαϊἰδιίδη Ἰεϊέες νουἹά παΐυγα!ν ῬῈ ργεβεγνεά ἰῇ [πε οἢεβί οὗ {δε 
οδίεῦ σπυγοῦ οὗ πε ργονίηοε; δηά ὅ:, Ραυ} 8 δυϊοσγαρῃ σουἹά δὲ 
ῥγίζεά 88 ργοοῦ οὗ ἔπε δυϊπεητον οὗ ἴδε ἐχεπηρίαγ, οορὶεβ οὗ ψῇῆϊοῃ 
ψεγα ἀουδεῖε88 τηδάς δηά βυρρίεὰ ἃ8 πεεά δηά ἀεπιαηά αὔοβεὲ. Βυΐὲ 
ἴη (8 ολ86 αἷβο ἔπε δυϊοσγαρῃ 88 ἃ ναΐυς οὗ ἰῖ8 ονγῃ, ἱπαβηιιοῆ 88 
ἴξ φίνεβ ἴῃς ογεάεηξία! β οὗ ἴῃς Ὀξδαγεγ, ὙΠῸ ργαβαΠΊΔΟΪΥ σψεηΐ ἔγοπι 
Ρίασα ἴο ρίδος δπά γεδὰ ἰξ ουῖ ἴο ἔπε δϑϑοπ)θίεά ΟΠ γίβείδηβ, ἰεςιίησ 
ἴπεῶ 8εε {πε ροβίβογσίρι Ὀεΐογε ἢε ἔγανε δὰ οαθ. 80 {πε ῃϊγά ραγὶ οὗ 
ἴδε Ιεἴῖογ πλδὺ Μ1Ὸ6]}1 Ὀς δὴ ἰηΐεσγαὶ ρογιίοη οὗ (Πϊ8 ἐπουο οδὶ. 

Βυξ {π18 ροκέβογίρε ἰ8 ργεσεάεά ηοΐ ὈΥ͂ οης οοποϊαδβίοη Ραΐ ὃῪ ἔνο ; 
ηά ἰη {πὶ8 ἴῃς ἀοουπιεηΐ Ῥεαγβ ἱΐπεοβ σραΐ»ςέ ἰἴ8 οση αηἰΐγ. Απά 

1γ. χα. 2 νι τὸ ἢ ϑν, 14. 41,1. 5. 6. νἱ. 1σ- 7. 



4 ΙΝΤΕΟΘΌΟσΤΙΟΝ 

ἐαγίδεν ἰτ ἰδ ἴο θὲ ποῖεά παῖ τῆς βγϑὲ Ἴσοποϊυδίοη 8 ἔο ]ονγεά Ὁ ἃ 
δεηογαὶ ἴογπιὶ οὗ δαάάγεβε--- Βεϊουεά "---Ὠϊο ἢ Πα8 οσουγγαά δὲ δῇ 

ΘΑΓΙΪες ροὶπι. Ιω ἔαςΐξ, ἀραγί ἔγοπι [ἢ ἔογπηδὶ βϑιυρεγβογίριϊοη----Χ τὸ 
Υ̓ ρτεειίηρ---ἰῃε βεοοηά ρατγί ὃ οὗ ἔπε Ερίβι16 18 ἃ σοπιρίεϊε ερίβεϊς ἴῃ 

ἰϊ8ε 1. Απά [ξ ἰ8Β ἡδΐυγαὶ ἐπουσῇ [παῖ ἃ οἰγοιΐαν Ἰεϊξεγ, δἀάγεββοά ἴο 
ἀἰδεγεηξ οοτπηπγχαηϊξίεβ, βου! οσοπίαίη αἰζεγηδῖϊνε ον δα αἰ ἰοηαὶ ἰεξίογα, 

᾿ξ πὰ πυείξενρ ὰ8 αἀσαγα παῖ δε οοπάϊξίοηβ ογ οἰγοιπηδέδῃοεβ τ γα 
ποῖ ἰἀεπείοαὶ! ἴῃ ἐνεῦ οδδα. Τῆς ἴογπιδὶ βενέγαηος οὗ ἔπε βεοοηά 
Ραγῖὶ τδυ, πεγεΐογε, θὲ ἴδίκεῃ 88 ἱπάϊσαιίης παᾶΐ αἰΐ τῇς σοπχπγχαηί εἶα 

αὐάγεββεά σψέγε ποΐ Ὠδοθββαγιν ἰῇ τῆς οοπαϊτίοη, ψὩϊοἢ ἔπαΐξ ραγί 
ἰμιρ 68. 

1. Τὴῆε Κεοϊῤῥίεη 5.--- Ἐπβεδίαβ οὗ Οξεβαγεα, ψῆοβε Ἐσοοϊεβίαβείςδ! 
Ηἰβίογυ Ῥεϊοηϑβ ἴο {πε Ὀεσίηπίησ οὗὨ ἴδε ἰοαγίῃ σεηΐατγΥ, ἰ8 ἴῃς εατγίεβὲ 
(εχίδητ) νυείϊεγ, γμὸ ἱπαυίγεα δυβίεπιδες αν ἱπῖο ἕἢς ογίρίηβ οὗ δε 

ΟἸὨγίβείδη ᾿ἰτογαῖασε. Εον ἢἰπιὶ ἴδεγε ἰβ 0 αυεδβίίοη αρουξ τς πρίίοη- 

Αἰἰν οὗ ἔπε Βγβὲ γτεοϊρίεηΐβ οὗ {π|8 ἀοοσυπιεηΐ : ἴΠΔῪ ἀγα εδγειος οὗ 
Φενίβηῃ ΟὨγίβείδηβ. Ηδ ἱπβίβιβ ἴπαΐ ἴῃς σοπιραςΐ τηδάς Ὀεΐνοεη 8. 

Ῥεῖεν δπά 8:1. δι] δἵ Φεγιιβαίεπ) ὃ νγὰβ [αι ἘΠ ἔα Πγ οὈβεγνεά, 88 ἐπεὶρ 

τεβρεοῖίνε τγίτησβ δηὰ ἴῃς ενίάεπος οὗ 81. [μὰ ἀσγεα ἴο ἐεβίίν : 
“Τῃδι Ῥβϑαυΐ, οἡ {πε ος παηά, ργεδοπεά ἴο ἴποβε οὗ Θεηςε ογίσίη δπὰ 
80 ἰαίά τε ἔουηάειίοηβ οὗ ἴῃ 6 σπυγομεβ ἔγοπι Φεγαβαίεηι δηὰ τουηά 
«ὔουΐ 48 ἴαγ 88 ΠΠἸ᾿γγίσυπι ἰ8 ρίαίη ἔγοτῃ ἢΐἰβ οὐγῃ βίδιίεηγχθηΐβ δηὰ ἔγοπι 

τῆ παγγαξίνεβ, ψῃΐϊοῃ [μὰ σίναβ ίη πε Αςΐ8. Απά, οἡ ἔπε οἵπογ ἢαπά, 

ἔγροπι ἴῃς ρῃγὰβ8εβ οὗ Ρεΐεγ ἰξ ἰ8 οἴθαγ ἰη ψῃδῖ ργονίησαβ ἢς ἴογ ἢἰβ ραγί 
Ῥγοθοῆεά πε Οοϑρεῖ ἰοὗ ΟἾγίϑε ἴο ποβε οὗ πε Οἰγουπιοίβίοη δπὰ 
ἀεἰϊνεγεά ἴο ἐπεηὶ τς πιεββασε οὗ ἴῃς Νενν Οονεηδηί---ἰ πιεδη, ἔγοηι 

δίβ δοκηονϊεάφσεά ερίβεϊε ἰῃ πῃ ΐςἢ Π6 ψγίζεβ ἐο ἐλοσε οὗ Ηεὗγειο ογὶρίη 

ἴῃ τῆς αἰδρεγβίοη οὗ Ῥοηΐυβ8 δηὰ Οαϊαεία, Οαρραάοοία ἀπά Αβίαᾳ δηά 

ΒίἘΠγηΐδ." 

Ψαβὲ Ῥεΐογε (ἢ ΐ8 ὃ ραίη βἰδίεπιθηΐ Ευβερίι8 αυοΐεβ νεῦρα! ἔγοηι 
Οτίψεη᾽ Β ἐχερεζίοδὶ σοπιπιεηζα τυ ἀροη Οεηεβίβ : “ Ῥεῖΐεγ 866 π18 ἴο ἢανα 
Ῥτγεδοποά ἰῃ ῬοηΐζιιΒ αηὰ Οαδίαδζία απὰ Βιἐπγηΐα, ἰῃ Οδρραάοοία απά 

Αβίαᾳ ἐο ἐπε ϑειος ἐπ ἀϊδῥεγείοη ". Οτγίξεῃ᾽ 8 αββογιίοη γεβίβ ργεδβιιπηδθὶν 
οὐ ἔπε αὐξπογίεν οὗ ἴπε δα άγεβϑβ οἵ οὐὖὖῦ ἀοοσιιπτεηΐῖ, ΑΙ Που σῇ τπ6 ογάεῦ 

οὗ ἔπε ργονίποεβ αἰβδέεγβ ἴῃ γεβρεοὶ οὗ Βιίεμγηία ἔγοπὶ πὸ “οηογα ν 
δοςερίεα εχ. Πεη Ευϑεδίιβ βρεαῖβ ἔογ ἢἰπηβεῖῦ ἢς γεβίογαβ ἐμα 
ςοηνεηίίοηδϊὶ ογάεγ οὗ {πε ργονίποαβ δηὰ Ἔχρ οἰ εἶν αὐοΐεβ ἔπε δαϊδογὶἐν 
οὗ “πε δοκηονϊεάσεά ἘΕρίδβεϊε ". [{ ἄοεβ ποῖ β6επὶ δὲ αἱΐ ργοβδδίἊε 

τῃδέ εἰμεν Επβερίαβ οὐ Ογίζεη πδά δὴν οἵπεγ ενίάεησε ἴογ πεῖν με οἴ 

δδη βυςἢ 88 ἰβ ργεβογνεά ἔογ πιοάδθγη ἰηνεβιϊίσαϊίοη. Βοῖῃ πεν οἵ 

Ἰπν χχ. 3ῖν, Σ2-ΝῸ ΣΙ. 3 6 Δ]. 1ἴ. 7:9. 

48. ἢ. Ε. υἱὶ. 4. δΈώΒ. ἢ. Ε. 1ἰϊ..2. 



ΙΝΤΕΟΘΌΟσΤΙΟΝ 5 

ἴδε σοιηρδοῖ, ἰη νἱγίαε οἵ ψῃΐοῃ Ρεΐεγ νψὰβ ἴο σοπείηας Πί8 οτῖς ἀπιοησ 
ἴδε δεν: Ὀοζἢ σοπδίγαοα πε ἀϊγεσείοη οὗ ἴῃς Ἐρίδβε]ε 88 ργοοῦ μδὲ 
ἴδε νγίξεγ πδά ργεδοῆθά ἴῃς Οοβρεὶ ἴο ἢπίβ γεδάεγβ : πογεΐογε ἰῇ 
νίγταε οὗ πε σοπηραοῖ δίβ τεδάδθγβ ψεγα ζεισο---(ετνγϑ οὗ {πε Ὠἰδρογβίοη, 
Ὀαϊ 8111} Φεννβ. 

Τῆε ενίάεπος ὑροη ψῃοἢ ῬοΓῃ Ευδερίαβ ἀπά Ογίζεη βεεπὶ ἴο γεὶν 
8 εχίδηϊ ; τε ἀεάαποϊίοη ἀγαννη---ΟΠπαγαοϊεγίβεὶς 88 ἰἴ 8 οὗ ραίγίβεὶς 
ἐχεζεβίϑ--ἰβδ ποῖ πεοαββαγιν να] ὶά, δηά ἰξ ἰβ ποῖ βυαρρογίεά ὉΚΥ δὴν 
Ῥγείΐεηςς οὗ ἱπάερεπάεηϊξ ἐγϑαϊτίοη. 

Τῆε σοηραςξ ἴο ψῇῃϊοἢ Φαπηεβ ἀπά Οερῆα8 δηά Ψοδη, οη ἐδε οης 

βἰάε, δῃά Ῥαιὶ δηά Βαγπδαραβ, οὐ ἴῃς οἴπεγ, ψεγε σοηβεπίίηρ ραγίϊεβ, 

σδηηοΐ Ῥὲ Βεϊά ἴο ργονὲ ἴμεβε ΟΠ γίβιίδηβ ἴο θὲ ψενίβῃ ΟἨἩγίβείαπβ--- 
Ἔνεη ἰΐ ἰὲ οουϊά θὲ πιδάς ουἵ ἐπαὶ 8.1. Ρεΐεγ “τῆς Αροβίϊε οὗ ἔπε Οἱγ- 
ουπιοίδβίοη,᾽ ψῆο τυίϊεβ ἴο ἐμ6ηι, σοηνεγίεά {πεπὶ το ΟΠ γί βείαηϊεγ. 

Τῆε δρρεϊδείοη οὐ ἐδε ᾿ὶδῥεγοίοη 'ἴ8 ου ἔπε ἕδος οὗἉ ἰἴ ἃ νεϊσμείογ 
αγσαπηεηΐ, Ρεσδυβε δ ίδῥεγοίοη ἰδ ἃ ἰδοδμηΐοδὶ ἴεγπὶ απ σοπηργίβαβ ἴῃ 

86} 411 τὲ δεν ψπὸ ᾿νεά ουΐϑίάε Ῥαϊεδεῖπε. ΔΝ αΐενεν [8 2γο- 
υέπαηποε, [6 τεγηῚ 8 Φενίδῃ Ἐπγουσῃ πὰ (Ὠγουρῇ, ἴον ἰξ ἰπβίβἔβ ἀρο 
ἴδε Εἶγβὲ ὕδυβε οὗ 41] βυοῖ βοαιζογίης δηά ὑροη ἔπε σεηΐγαὶ βῃγίης 
ἔγοπι ψἢΐοῃ ἴῃ εχ εβ γα γεπιονεά. Τῆς πιεγὲ Οτγεεῖς βροῖκα δηά 

τπουφσῆς οὗ εχίΐεβ ἃ8 ἔασίτϊνεβ αηά παά ἃ ςοϊ]εοῖνε ἴογπὶ φυγή ἴο οοτ- 
τεβροηά στ ἔπε εν βη διασπορά, Βαΐ {πε Φενίβῃ ψογά γεσορηΐβεβ 
τῆαΐῖ ἴῆοβε ἀϊβρεγβεά ἃγὲ ρίασε πεγε δηά ἔπογε---ἃ 8 εχίεβ, ἰγαάογβ, 

δηά ψῇῆδέ ποῖ ἡ---ν Οοά. Δεν βῃ 88 ἰξ ἰ8, [18 ἀρρε ]!δείοη ἰβ σαραῦῖς 
οὗ εχϊεηβίοη ἴο ἔπε πεν ἰδγαεὶ δηά ἀοεβϑ ποῖ πεσ}ββαγιίϊυ ἱπιρίν {παῖ 
ἴῃς ρεγβοῃβ δά ἀγεββεά ψεγε θογῇ ενγβ. {Πε]πταΐεῖν ἀπά ἔμπαάδηπ)οπίλ!ν 
1 ἀοεβ ποῖ ἀεξηοῖε ρείνιεσε [πὸ τς ἔογηὶ 15γαεὶ Ὀαϊ γαῖ ρεηδ τυ .--- 
ταπηονδὶ ἔγοπι ἔῆς ρίαςς ψὨϊσἢ τνᾶ8 γα! ΟΉ Δ Π δββοοίαϊεα πῇ ἐπα 
νἱ 56 ργεβεηος οὗ Φεῆονδῆ. Τῃε τίζεγ ππδν, ρεγῆαρβ, Ὀὲ ἴδε ἴὸ 
α86 ἴ ψίποαυΐξ ἃ ργεςίβε ἀεθηϊτίοη οἷα σεπῖγε σογγεβροπάϊίηνς ἴο ἴπε ΗοΙν 
[μλῃά οἵ {πε δεν ; θαΐ ἴδετε ἰδ η0 ναἰϊά σγουπά ἔος ἀουδείηρς {παξ ἢς 

οουϊά ἀρρίν ἰξ το Οεπεεβ, το σψεγε ἰῃ ἴῃς πψογὶά δπὰ ποῖ οὗ ἰξ Ὀν 
νἱίγίας οὗ {πεῖτ ἴδ ἴῃ ΟἾγίθδξ, διζυδίεα δ {πῈν Μέγα ἀπιοης υη- 
ἔγίεηαϊν ἔγίεπάβ ἔπεβε Οἐμέϊε οπαγοῆεβ ἀγὰ οο]εσείνε!ϊν ἐς πεν Ὠ18- 
Ρεγβίοη. 

Τῃεβο Οεηέϊε ΟΠ αγοἢ68---ἴον ἔπαγε ἰ8 πιοῦσα ἤδη οὴς ραββαξε ἰῃ 
οὖγ ἀοσιυπιεηΐ ΜὨϊΟὮ 86 6πὶ8 ἴο βεῖι]6 πε ροίϊηΐ, αραγί ἔτῸπὶ σεηογαὶ 

ῬγΟΡ ΔΙ ΙΕ 68 το ὃε ἀογίνεά ἔγομῃ πε ἐγδάϊτοη 8 οὗ 5:1. αι} 8 πιϊββίοπαγν 
δοζίνίν. [πτπε Βγβὲ ρίαςε, 51. Ρεΐεγ 1 δρρίεβ ἴο ἢΐβ γεβάάεγβ ἴἢς νογάβ 
οὗ Ἠοβεδ3; γε ψο ψεγα οὔςα πὸ Ρεορῖε θαῖ ποῦ αὔὲ Οοά᾽β Ῥεορίε, 

ψῆο ψεγα οί ἰῃ 8 βίδίε οὗ Ἴχρεγίεποίης Ηἰβ πλεγον, θα τον Πᾶνα 

11, τὸ, 3 ὅεε Ηοβεᾷ ἴΪ. 23. 

νοΙ,. Ν. Ι 
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σοπια απάετ ἰζ8 ἰηἤπεποε.᾿ Αἴ ἃ ἀεβηίίε εἰπε Οοά Παά βῆονγῃ πιεῦον 
το ἔπ686 ΟΠ γι βείδηβ, πο Ὀεΐογε---σοσογάΐηνσ ἴο {Π6 βιγίοϊ δεν βῃ ροΐπε 
οὗ νίενν---δά Ὀδοη ουϊβίάς ἔπε ρα οὗ Ηἰ8 πιεγου. Απά, ἰξ χα πιδὺ 
ἄῦρας ἔγοπι βἰίδηςα ἃ8 ἔγοτῃ Π6 ἴδῆβεβ επηρογεά, πον ΜψΈγα ἐογπιεγὶν 
πο α ῥέοῤίε αἱ αἰϊ, ἴο βὰν ποϊῃίηρς οὗ {πεῖν θείησ η0 ρεορίε οὗ Οοά. [π 
αςϊ ἔμεν μέγα [08ὲ ἐγίδες δηά Οεπέϊε5--- οί ἃ λαός θαΐ υ8ὲ ἔθνη. [ἰ 
58 ἔγαε τπΠαὲ Ηοβεα ψὰβ βρεδκίησς οὗ {πε ομ ἄγε οὗ ᾿ϑγαεῖ, νῆο παά 

Δροβίαδιϊζεά, δηά οὗ ἔπε Βηδ] γεβίογαιίοη, ἤδη 41] ἴῃς ἀϊβρεγβεά βῃου!ά 
Ὀε ψαϊπεγεά τορφεῖμεγ. [Ὲ 8 ἔγαο, ἀραίη, ἐμαΐῖ 51. Ια} α868 ἴῃς ργο- 
ΡΏΘΟΥ σοπβουπιδ ἢ ἔς ἀρραγοηΐ ἱπϊεπίίοη οὗ ἔπε ργορῃεῖ; Ραξ 
Βα οἰξεβ ἰξ πιογα ἔα! τπΔη 51. Ρεΐογ ἰπ σοηπηδχίοη ψἱξἢ τῆς σα! ἰὴ οὗ 

τῆς Οοης 68.323 ΤΠο ΟΠυϊβείδη Ομαγοῇ 18 Οοα᾿ 8, [βγαοὶ {πὸ ἢεῖγ οὗ Ηἰβ8 

Ῥγοπηΐβεβ ; δηά---ὙΠ0 ΚΠΟΥΒ ᾿---ῃε γα ΠΊΔΥ Ππανε δάάεά ἐπε εἰπε 
ΟΓ ἐπε Πιοῤῥονγοίοη ραττὶν Ὀδσααδβα ἰξ ἰ8 πιρίτίδη ἴῃ πε Ὀοοῖ οὗ Ηοβεαδ, 3 
“44 1 ψὶ}} 8ὸν δῦ αηΐο πΊγϑεῖ ὑροη (δα δαγίῃ, δηά 1 “1 ἰονε Πὸγ 

ψὮο ψα8 ποῖ ὈῬείονεά, αηά [ ν|}} βὰν ἴο Νοῖ-πιγ-Ῥεορίς, Του ἀγὲ ΠΥ 

Ρεορίε δῃά ἢε 584} 88, Του αγί ἔπε [μογά πὶν Οοά ". [{ 8 ἃ ζγεαῖ 
ΡΓΌΡΠΕΟΥ ἀπά ἃ Ψενίβῃ ΟΠ βείδη σψουἹά Ῥὲ βίον ἴο ἔογρεὶ ἰξβ ἢγϑι 
ἰηϊεητίοη. Νο πα οὗ αγρυπγεπί σδη ἐχοίαάς {ΠπῸ ροββι 1 ΠΕ }7 μας 5οηη6 

οὗ ἴῃ Ομ γί βιίδηβ, ἴο ψῇοπὶ 8 ἰεξξεγ ἰβ δἀ ἀγεββοά, ψγογε Ῥογ ον. 

Αηά {ἶ δε ἐπουγῇξ [688 οὗ ἔπεπὶ δηά πιοβῖ οὗ [με αἱΐεηβ, γῇο, ρεγῆαρβ, 
οὐαϊπαπηρογεά πεπὶ, αἴ δηγγαΐα ἢἷ8β ον πιίηά ψγὯβ Δεν βῃ δηά ἣς 

βροῖε ἴο [ιἰ8 δενίβῃ 8618, θεΐοσε ἢ6 σγοῖε ογ αἀἰσιαῖεά ἢίβ ἰεϊῖεγ. [Ἐ 
ταιϑὲ ἕανα θαδη ἃ βίγαησε δχρογίοησα ἔογ ἃ Φεν ἴο ργεᾶσῇ ἃ Νίεββϑίδῃ, 
στ Ποπ ἢἰβ Ναξίοη Πδά γε)εςξεά, ἴο ἃ πιοί]εν ςοἱ εσείοη οὗ ΟΘεηξς θ6- 

Ἰίενεγβ δηά ἴο 86 βισῇ ργορῇθοίεβ ἃ8 {ἢ ί8. 
Βυς νῃδΐενεν ἐπιοϊΐοηβ ἴπῈ ψόογάβ βιϊγγεά ἃρ ψὶτ βίη Πἰ8. πεαγὶ 

1ΠῈν τεπιδίηθά ἴπεγα. Τηε ἐπουρῃξ οὗ ἢἰβ σουπίγγπιεη ἄοεβ ποῖ 
βῆακα ἢἰπὶ ν᾽ βί ᾽ν δ8 1: βῃοοῖς 8ὲ. δαὶ! ; 4 δηά ἔγοπι ἐπί 86} - γεργεβδίοῃ 

οπα πιίσῃξ σοποίυάς τπαΐ ἔπε Φενίβῃ εἰεπιεηΐ ἰη 686 σμαγομεβ γα 8 
ἰηϑίσηϊβοδηξ, ογ {παΐ πα ἄδογεε νη ϊοἢ βενεγεά πἰπὶ δηά {Π6πὶ ἔγοπι 
πα απροεϊενίησ δεν 8 8 αἰγεδαν πιδάς δρβοίαζε. 

Τα ργορδθϊε βἰψηίβοαηπος οὗ {Πἰ8 ᾿86 οὗ Ηοβεδ᾿β ρῆγαβε 8 βιρ- 
Ῥογίεά Ὀγ ἔπε ψογάβ, “ ΕῸΡ γ6 Ἰόέγξ οπδὲ ιυαπάεγενς ἰἰδε οἰ δεῤ ὑμέ ποι 

γ6 μαυε γεέμγηεα ἐο ἐδια σἰεῤ“εγά ἀπά οὐέγϑέεν οὗ γομν ϑομῖς".δ [τ ἰβ, 

οὗ σουγβε, ροββίθ!ε ἴο οχαζρογαΐε ἴπ6 ἴογοε οὗ ἐπεστράφητε, γέ παῦέ 
γείμγηεά, 45 ἴἴ ἴξ ἱπιρίεα ἃ ργενίουβ αϑβοοίαζίοη στ Οοά. Βαῖ τῆς 
ΜΟΓὰ πιεδβ ΠῸ πΊοΟΙΕ ἴπδη οδαάϊξησς ἴο πε ἰηνί[αιίοα Κεῤεηέ, 
ψὨίοῃ ΟΠ γίβιίδη πκἰβδίοηαγίεβ δά άγεββθά τὸ 41} ἔπε πογά ; ἰῃ πὸ 
ϑερίυαρίηξ ἰξ ἰ8 αϑεά οὗ Φενίϑῃ ἀῤοΞία5}) σπἰϊπουΐ ἱπιρίγίησ ργενίουϑ 

1 Έοπι. χὶ. 28-32., 3 Εοπι. ἰχ. 24-26. 8 Ἡοββαβ ἰΐ. 23 (ΧΧ). 
4 Εσοῃπι. ἰχ, τ δὲ 5.1, 25. 
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Δροβίαβυ, απά ἤεγὲ ἰξ ἰβ βε]ν δρρίἰεά ἴο ἐπε δάμεγεπος οὗ Θεπείίεβ, 

ὙὯΟ ργενίουϑυ πδαά πὸ ἕαϊξῃ ἰῃὰ ΘΟοά. ἴη ἔβοϊ ἰΐβ ργορεγ ἴογοες ἰβ 
τεργεβεηΐεαά Ὀ. ἐμγπ γαῖμεν ἔμδῃ γεέμγη. 

Αποΐδον οαρίϊα! ραβϑαβο πουά βεεπὶ ἴο 6 βυϊῆοίεηξ ἴῃ ἰἴ86 17 το 
δον παῖ (Π6 τγίτογ γοραγάδα τΠ6 σἤαγοῆοβ ἴο ψψῇοπΊ ἢς βρεδῖβ, ἃ8 

ςοιηροβεά οὗ Οεηεῖ!ε ΟΠ γι βείδβ : “ δηδιείεπέ ὶς ἐπ ἐΐπιε ἐπαΐ ἰς ῥαϑὲ 
νυ ἐπε αοοοηιῤ[ῥομηιονέ ὁ ἐς ἑάεαὶ ὁ ἐπε Οεπέϊϊες, τοβδη γομ τσαϊξεά 
ἐπ... ππἰαιυμἱ ἰαοίαίγγ".1 {πὸ γ ψεγε Φενβ Ὀγ δίγίη, ψῆο ἃγὰ 80 

τεργοδοδεά ἴον ἐπεὶγ ργε- γί βείδη [{ξ6, ἰξ 8. οἷδαγ [ῃδξ ἔπε ν πιυβὲ μαναὰ 

Ῥδδη γεπεζδάςβ, 0 Παά ἰογξεϊξεα ἐπεῖγ εἰεε ἕο Ὀς γεοκοηεά δ8 ψεννβ. 
Εογ 80 ζγεδαῖ δῇ δροϑβίδϑβυ ἴδπεγα ἰ8 πὸ δνίάβησς ψῃδίενερ. Τἢδΐ ἰη- 

αἰϊνίάιια [8 ἰῃ ἴῃς Ὠδρεγβίοη αἰά ϑασουπ) ἴο πε αἰἰγαοξίοηβ οὗ ἔπε [ἰδ 

ουΐϑβίάς ἰῃς σπείίο ἰ8 Ῥγοραῦϊε δπουφῇ. Ρῇΐϊο, ἔογ Ἵχαπιρίς, ᾿ψγαγῃ 8 
Πί8. ἔε!Πον σουπίγγιηεη ἀραΐπϑὲ ἴῃς ϑεάυσίίοηβ οὗ ραραη πιγβίογίθβ ; 
δηὰ ἢἰ8 οσῇ περῆενν σάνε ἃρ ἰδ ἴδ ἰῃ ογάεγ ἴὸ ὈθεοοπΊε ἃ βοίἀΐεγ 
οὗ ἔογίαπε. Βαξ δὰ ἰηϊεγργείαείοη, ψῃϊοἢ πιακοβ Ψεν8 οἵ ἐπα 

γαδάογβ, ἱηνοῖνεϑ ἃῃ ἱπιροβϑίδίε αϑϑαπιρίίοη οἵ ψῃοίεβαϊα ρεγνεγβίοη, 

Τῆς ρεγβοπβ ἰῃ αυοϑίίοη ἄγε, βυγεῖν, Οεηξ 68; Ὀεΐογε ἐπεῖρ οοηνοῦ- 

βδίοῃ πον ᾿ἱνεά 48 πεῖς πείσῃρουγβ ᾿ἱνεά, ἀπά, αἴξεγ ἐμεῖς σοηνεγβίοω, 

πον εχοϊϊεά τῆς βαγργίβα οἵ {πεὶγ παίσῆρουγβ Ὀγ {πεῖν οπδηρα οὗ {6.3 
Τῆς ἱπέεγπαὶ δνίάθησς οὗ ἐπε Ερίβείε ἰ8 Ὀογῆς οὐ ὉῪ ψῆδξ [8 

κηόνη οὗ ἔπε ἐνδηρο[ἰβαϊίοη οὗ 6 ργονίησεβ. παπιεσά. ΜΙ πε ἐχ- 

ςερείοη οὗ ΟἸ]ΠἸοΐΑ 411 Αβία Μίηογ ἰβ ἰποϊαἀεα δηά Αβία Μίίπον ψγὰ8 τῆς 
ξιεαὶ Βεϊά οὗ τῇς Ιαδουγβ οὗ ὅ:. Ραυ! δηά ἢίβ σοπιραπίοωῃβ. ΤΏογε ἰ8 
ποιδίης ἴο βυρσρεβί (Ππαΐ 81. Ῥεῖεγ νδβ8 δά ἀγεβίηρ σοηνεγίβ οὗ ἢΐβ οσῃ 
848 Οτγίφεη δηά Βυβεῦία8 ὃ β66η1 ἴο ἀββαπΊε. 

Τῆς Αμέλδον.--ΤῊς Ὀερίηηίησς αηά ἴῃς θπαὶ σοηοϊαδίοη οὗ ἐπί 

ἀοοσυπιοηξ σΕΓΕΥ ἰξ το ΡῈ {πε ἰεξίογ ογ Ἔρίβε!ε οἵ Ῥείεγ ἐδ ᾿Αῥοϑίϊε οὗ 
ϑέεσιις ΟἸιγῖδέ, «ἱὯο βρεϑῖκβ οὗ ϑιίναπιβ δπὰ Νίαγια 48 ἢίβ σοπιραηΐοπβ 

δηὰ Ὑγίζαβ ἔγοπι “" Βαδγίοη ". Τῆς οεγεβοκίε ττὰ8 δοσορίεά δηά τγε- 
τχδϊποάὰ ἀπαμεβείοηε δ ἀπε] ααΐϊΐα πηοάδγηῃ {ἰπ|εὲ8. ἰγεῆβεαβ, ψνῆοβα 

ςοηποχίοη ψίῖῃ Ῥοίγοδαγρ ἰ8β οεγίαίη, αυοΐεβ πε ἀοσυπιεηξ 88 

τγτεη ὈΥ ἐδ Ῥεῖεογ οὗ τῆς Οδυτοῆ---ϑίπιοη, βοὴ οὗ Φοῇη, ἴο ψβοηὶ 

Φεβυβ ξανε πε πᾶπῖε οὗ ΟεῤΊας οὐ (10 Οτγεο δείεγ. ΝΏεη Β. Ο. 
Βδυγ (ἔογ Ἔχϑῃιρίθ) βρεδῖβ οἵ ἴδ “ αἰϊεζεά δροβίοϊς δυςπογβῆϊρ οὗ 

τυρίηρβ ψῃΐοῃ Ῥέαν τῇς πιᾶγκβ οὗ ρβευδοηυ πη 80 ρ᾽αίηἶγ οὐ {πεῖγ 
ἴλος, 4 δε {Πυϑιγαξεβ τς τεδοϊίοη ψηΐοῃ γὰη τοί, πε οπος ἴδ 

ἀοσίγίης οὗ ἴδε ἰπδβρίγαϊίοη δηά δυϊδογίν οὗ σαποηίςαὶ! ὈῬοοῖβ ψψᾶ8 

ςαἰεὰ ἰῃ ᾳασϑείοη. Τῇ δυϊπογβῃίρ οὗ {πίβ ἀοσαπιεηξ ἀοεβ ποῖ 

1ῖν. 3. 3: ἵν, 4. 3 8εε δῦονε ρᾶϑξ 4. 
4 Οκωγολ Ηἰσίονν (ΕὩΡ ἰθἢ ἰγαπϑδείοη : ᾿οπάοη, 1878), Ρ. 131 (ποία) ἰῃ σεξει- 

Ἔηςε ἴο ἴδε Ἐρίδβεϊῖε οἵ [4π|εὲ8 δηᾷ ἴῃς Εἰγθὶ Ἐρίβεϊς οἵ Ῥεῖοσ, 
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περεββαγίυ ἀδοάς τῃς αυεδιίοη οὗ ἰξ8 δυϊπογίτν---8}1 οὐ ποηθ--τὰβ 11 
αἰά ἰῃ τς εἰπιε οὗ ἀπογίεἰσα! ἀενοξίοη ἴο ἔῃ Ἰεϊζες οὗ ϑογίρίαγε. Βαὶΐ 

Βαυτ᾿β Ὀγανε ψογάβ ἀο 20 πιοῦὲ ἴο βοῖνε [ἢ ργοῦ!εηι ἔπδη ἴδε βίο] 

τεϊτεγαξίοη οὗ ἰγδαϊξίοηδὶ ἀοσπιαβ. Δηά [τ ἰ8 ἴο θὲ γεπιεπηρεγεά παῖ 
Οαιδοῖίο ἐγααϊείοηβ ἤανε οἴζεη Ὀθεη γε ῃδὈ  Πταϊεαά ὈΥ ογίτἰςα] γεβεαγοῆαβ. 

Το ἴδε αυεσδβίίοη, “ Ὠο γοα αἵ [8 ξίπια οὗ ἄδν νεπΐωγε ἴο δἰἰγίραϊα 
18 ἀοσαπιεηξ ἴο ϑίπιοη Ῥεῖεγ ἢ ̓  τπδ δῆβνεγ ἰ8, “" ὮΥ ποῖ ἢ 

Θασῇ ἃ σοηβογναίίνε διίίςαάς ἐχοίϊξεβ ἔῃ ς ρἰτν---ἰ ἢ οἵ [Π6 σοηϊεπιρίὶ 
-οἴ ἴδε “ αἀναηςεά " ογίςσ8. Του Βπά ο αἰ ἤσουν ἴῃ ἐγεδιίης ἴῃς 
Οὐαποηίοα! Ερίβιϊεβ ἃ8 ποδί πιεῃ μαννα ἰγεαίθα {πε Ἐρίβι168 οὗ ῬΠδ  αγίβ 
-Ξενεῦ βίηοε Βεπείεν στοῖς ἢδί8 ἀἰββογίδιίοη. Βεηίεν βαϊ 1 οὐυΐ οὗ 
Οαίεη, “ Τλαὲ ἐπ ἐδ αρε οΥ ἐπε Ῥιοϊεπλοβ ἐπε ἰγαάς οὗ οοἱπίηρ 7αἶ56 
Αμίπονς τᾶς ἐπ ργεαίοδέ Ῥγαοίϊοε αμά Ῥεγξεοίϊοπ. . , . Ῥμεη ἐπε 
Αξίαὶ πα ἐδε Ῥιοίεοηχίο5β τσόγε ἐπη Εγιμίαΐίοη αδομὲ ἐπεὶν 1,ἐδγαγίδς, 

ἐπε ἀπαυενγ οὗ ογρίηρ Βοοῖζς απά Τιξες δεραη. ον ἐδιόγε ἰσόγέὲ 
ἐποϑε ἐπαὲ ἰο ἐππαποε ἰδὲ ῥγίοε οὗ ἐΠπδὶν Βοοῖς ῥμέ ἐπε Ναριες οὗ ργεαΐ 
Απμίμονς δείογε ἐδέηι, ἀπά 50 βοἱα ἐΐερ ἐο ἐδιοδε Ῥγίημοες." Βαῖ Βεπεῖον 
ΡτΓοοσεδάεά ἴο ἀεπχοηβίγαϊε ἴπαὶ τῆς Ερίβεῖεβ. οὗ Ῥμαίαγίβ οοηϊαίϊπεά 
δΙαπάεγβ ἱποοπιραιίδῖς ἢ ἐπεὶγ αὐεπεηκίοιν ; δπά---ῖογ 411 {πεὶγ 
ἐσχαυϊβἰϊς γεδβοηθϑ---ἰῃς ογίεἰσβ, γῆο ἔγεαὶ ἐπε Εἶγϑὶ Ἐρίβϑι]ε οὗ Ρεῖεγ 
88 ἰαἰβεῖν 80- οδεά, ἢανε ποίῖ γεῖ ἔουαπά {πεῖς Βεπίεγ. [ἰπάεεά, {πεῖν 
ΓΕΔΒοΩΒ ἅἃγὲ οἢι εν ἰηζεγεβίίης 88 βυπιρίοπβ οἵ ργεβυρροβιτὶοηβ ἰη- 

μεγίζεά ἔγοπι ραβϑὲ οοηϊγονεγβίεβ. ΤΏΕΥ γενεδὶ (ἴογ Ἔχαηιρῖε) ἃ ἴθη- 

ἄεηον ἴο γεϑεηΐ πε δἰγίρυξίοη οὗὨ αἰνίπης αὐϊπογν ἴο {πε Αροϑιε[68, 
δηά ἃ τεηάφηρν .---νν πἰοἢ οἴπογβ βαγε---ἴο ἰζπογε ἴῃς γεϊδείνεϊν πηδΐωγα 
τεοΐοσυ ἴο ψῆϊςῇ, 48 ἃ πιαϊζεγ οὗ ἴαςξϊ, ἰῃς θγϑὲ ΟἸγίβείαη πιἰββίοη- 
Δγίεβ ψεγε Ὀγεά, Ῥείογε Ἔνὲγ ἘΠῸΥ ὈεοδπΊε πγίδβίοημαγίεβ ογ ΟΠ γί βείδηβ 
δῖ αἱ!. Εογ ἴδοβε ψῦο Ὀεϊΐενε [παὲ ἐπε ΟΠαγοῦ Πδ8 Ῥδεη αἰγεοϊεά ὈΥῪ 
τῆς Ηοίν ϑρίγίξ ἰξ ἰβ ποῖ δαβϑὺ ἴο βάρροξβε {παΐ οἴπετβ ἔπδη Ψ4π168 ἀπά 
Ῥεῖεγ, δυάς απὰ Φοδη ψεέγε 88 ἀδϑιίξυαϊε 88 ἔπεν ψεγε ἔα]} οἵ ἀϊνίης 
ἰμϑρίγαϊίὶοωῃ. Αηά [ξ ἰβ πο ἀϊῆςα!ξ ἴο ἀοαυίΐεβος ἴῃ {πε ἐχοοπιηγαηίοδ- 
τίοη οὗ Μαγοίοῃ δηά αἱ! οἴμεγβ ψῆο γτεραγά ΟΠ γί βείδηϊς γ 88 ἃ πὸνν 
τῆίϊης ἀεβοθηάθα ἔγοπη πεανεη τὶ πὸ δἰδηΐϊεν ἴο δὴν δαγίΠ]ν δπίε- 
ςεαεηΐϑ. 

ἴῃ ἃ παίωυγαὶ δπά βίπηρὶς ρῆγαβε τ ΐἷβ ἀοοσυπηεηξ ργοΐεββεβ ἴο ὕὲ 
ντίτεη ὉγῪ Ῥεΐεγ, Βαυϊ Ηδγηδοῖς 3 ἢδ8 ρυξΐ ἔογναγά ἔς πυροῖμεβὶβ 
παῖ {πε ορεηίης δηά οἱοβίης βεηΐεποαβ 8 γε 8η ἱπίεγροίβείοῃ ὉΥ δη- 
οἴδεγ παηά δηά αγϑυεβ δραίπϑι ἔπε δββυπιριίοη τπδί ἴῃς σπδοῖε ἰβ ἃ 
ἴογξεσυ. “1ἢ Πα 8808, “ἴπε Πυροξδεβίβ πεγε Ὀγουρῆς ἕογσναγά βδῃουϊά 

Ρῦονε Ἔγγοηθουβ, 1 βδουϊά πιογε γεδαϊν ργεναί! ἀροη πιγβεῖξ ἴο γεζαγά 
186 ἱπηργοῦα]ε 48 ροβϑίδίε δηὰ ἴο οἰαἰπὶ ἔς Ερίβεϊε ἔος Ῥεῖεγ Ὠίπι- 

Ἰνναρηετ Β εὐϊιίοη (Ἰνοπάοηῃ, 1883), ΡΡ. 80, 8:. 
3 ΟἈγοποϊορίε, Ῥ. 457 Β΄. ΒΊΟΣ, 2 ἃπὰ ν. 12-14. 
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861} ἴΠδὴ ἴο ϑαρροβε πεῖ ἃ Ῥϑεναο- Ῥείγμα στοῖε οὖγ ἔγασηγθηξ δἂ8 ἰξ 
ΠΟΥ͂ βίδπαβ ἔγοπιὶ [ἢς βγβὲ νεγβὲ ἴο ἴπε ἰαϑί, βοοὴ δἴζεγ α.Ὁ. 90, οὕ 

ἔνε ἔγουι ἴδῃ Ζο {πὶ γΕΥ γεᾶγβ εαρίΐεῦ. ϑυσῇ δῃ δββαπιρίίοη ἰδ, ἰῃ ΠΥ 
ορίπίοη, ψείςῃεά ἄονῃ ὈΥ̓͂ ἰπβαρεγαθίε αἰ σου εἰ ε8.1 

50 ἔὰγ 88 Ὄχίδηϊ δνίάεησε ζο68 Ἡδγηδοῖκ᾽ 8 Πγροίπεβίβ οὗ ἰηζεγροία- 
Ὥοη Ὧδ48 ποίῃίησ οἡ ψῃϊοἢ ἴο γεβί. [τ γεπιδίηβ ἴο σοηβίάθγ δε οδίεξ 
οδ]εσῦοηβ ψὩϊοἢ ἢανα Ὀεδη ἀγροά ἴο ργονα πᾶς ἔπε ἰγααϊτοηδὶ νίενν 

8 ἱπιργοῦραρίς. Ῥεῖεγ σαηπηοῖ ἢανε ψυγίζεη ἴῃς Ερίβεϊς (1 ἰβ. βαία) 
Ῥεοδαβε (1) ἰξ ἰδ οἰεαγὶγ᾽ ἱπάθριεά το Ῥαυϊηίβηι, (2) ἰξ οοηξαίῃ8 πὸ 
νἱνίά γεγηϊηΐβοθηςεβ οἵ ἴπε [{{ Δηά ἀοςίγίης οὗ 6808, (3) ἰξ 18 τυρὶ εΐθη 
ἰῃ Ῥεϊίεγ Ογεεῖ ἴδῃ ἃ Οδιϊεδη ρεδβαηΐ οουϊά οοπιραββ, ἀπά (4) ἰΐ 
τεβεοῖβ σοπάϊξίοηβ ψῃϊοῆ Ρεΐεγ αἰά ποῖ ἰἵνε ἴο 866. 

Τῆς Βγβὲ γεδϑοη ἰβ γεραγάεαά 88 ἀεοίβίνε ΌνῪ Ηδγηδοῖς :3 “Ἄγεγε ἰΐ 
ποῖ ἔογ {πε ἀερεπάεηοε [οἵ 1 Ρεῖογ] ου με Ῥαδαυϊίηε Ερίδεϊεβ, [ πιίσῃς 

ῬεῦὮδρΒ αἱΐονν την βε! ἢ ἴο πιαίϊηίαίη [8 σεπαίηεπαββ : [πὶ ἀερεπάσδησα 

Βονψένεγ, ἰΒ οί δοοίἀφδηίαί, Βαϊ ἰβ οὗ ἔπε εββεησε οὗ ἔῃε Ερίβεϊε", Ὦγ. 
Οαβε ἢδ8 εχαζηϊηεά [Πς αἰδηϊείεβ θεΐσνψεθη 1 Ῥεῖΐεγ δηά ἔπε Ἐρίβεεβ 
οἵ τῆς Ν.Τ', δηά ἴξ 8 βυῆςίεηξ ἴο βαϊε Π6 γεβϑυ 8 δὲ τ ϊοἢ ἢπ αγγίνοϑβ. 

“Τῇ οοἰηοίάεηοοβ ψίτῃ 5.. Φαπιθβ δ παγάϊν θὲ δοσουηίοά ον οη ἴδε 

στουηά οἵ ρεγβοηδί ἱπίογοουγθε Ῥεΐψεεῃ πὰ ἔνο ψ7γίζεγβ.. .. Τῆς 

ςοἰποίάεησεβ ψί τῆς Ῥααϊίᾳπε Ερίβι]ε8 οὐδοῦ ἔπαη Ἐοπιδηβ δηά 
Ερπεαβίδῃβ ἄγε ῃοῖ να οἷοβε δηά ἃγὲ ἴο ὈῈ δοσουηίεά ἴον 88 ἴῃς ουἵ- 

ζΟΠΊΕ οὗ ἃ σοπηπλοη εἐνοϊτίοη οὗ ΟὨγίβιίαη ρἤγαϑεβ δηὰ σοποερεϊοηβ 
γαῖμοῦ [ἤδη 88 ἰπβίδῃςεβ οἵ ἀἰγεοῖ θογγονίησ. ... Τογε 8 πο ἄουδὲ 

παῖ τῆς δυΐπον οὗ 1 Ῥεῖεγ νγὰ8 δοαυδίπιεά στ ἐπε Ἐρίβεϊς ἴο ἰῆς 
Βοπιδῆβ. Νὸογ ἰβ 1πϊ8 βιιγργίβίης ἰδ ἐπε πυγίζεγ ἰΒ 51. Ρεΐῖεγ.. . Τῆς 
σοηπεαχίοη οὗ Βρδῃεβίδηϑ ψτἢ 1 Ῥεῖεγ (ἢεγε πε δάορίβ ἔπε σψογάβ οὗ 
Ηοτῇ ἰ8. βϑῆονγῃ πιογὲ ὃν {πε ἰάδεπείθ8β οὗ τπουσῃε δηά βἰπιϊαγίν ἴῃ 
τε βίγυοίωαγε οὗ (ἢς ἔνο Ερίβι[εβ 88 ψῃμοΐεβ πη ὈΥ ἰάἀεηξίεϊεβ οὗ 
ΡὮΏγαβε. .. «ἡ ἴΙῃ ἢίβ βυπηπιίησ-ρ Πα 8αγ8: “ΑἹ! παῖ ψε ἰεαγῃ οἵ 81. 

Ῥεῖεν ἔγοηι ἴῃς Νὲν Ταβίαπιεηΐ σίνεβ (8 {πε ρίσξυγε οὗ ἃ πηᾶῃ ργοπιρῖ. 

δηά εδηςῃυβίαδεϊς ἰῃ δοϊίοη γαίμπεγ ἔπδη ἔεγεε ἰῃ ἰάεαβ. ΗἹἰ58 Ὀογγον- 
ἰης ἔγοπι δ:. Ψαπιεβ᾽ Ερίβιϊς βῆονβ παΐ 8 πη τνὰ8 γεσερεένε δηά 
τεϊεηίϊνε οὗ με ἐπουρῇῃϊβ οὗ οἴπεγβ. Τῆς Ἐρίβεϊς ἀπάουδιεαϊν οὐγαβ 
πιυςσῇ το ὅῖ. Ραα]. Βαῖ ἰξ 8 οαἷγ ἤδη ἔπε Ραυϊίηε εἰεπιοηξ 8 ἰϑοϊαϊοά 
δῃᾶὰ οχασρογαϊεά ἔπαΐῖ ἰξ Ῥεσοπγε8 ἃ βεγίουβ δγξιπιεηΐ αἀραϊπβε ἐπα 
Ῥειγίης δυϊπογβῃίρ οὗ ἴδε Ἐρίδβε]ε.᾿ ὃ 

{18 ἴο θὲ γοηγχετηδογοά, αἷϑο, ἐμαῖς 85:1. δυὶ αἀϊά ποῖ ἱηνοηὶ Ρδυΐ- 

ἰηϊδηι δηά (παΐ 81. Ῥεῖεγ πιδηϊεβϑίβ (δοσογαάΐηρς ἴο ἔπε παγγαῖίνε οὗ 

1  ὲε ΟἈγοποίορίε, 464 ἴ, (χυοϊεὰ Ὀγ Οπδδβε, Ηδβιίηρβ᾽ Ὀέοϊοπανν ὁ ἐζε Βὲδίε͵ 
νοΐ. 11. Ρ. 786 δ"). 

3 Οἥγον. Ρ. 364 (ᾳυοίεὰ Ὀγ ΟΠ 48ε). 
5 Ἡδβιϊηρϑβ' δὲοέοπανγ ο ἐπε Βὲδίε, νοῖ. 11ἴ, ρΡ. 788 ἔ. 
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Αοἰ8) 8 ἀἰβίποϊηδιίοη ἴο δβϑβοοίαϊε πῃ τῆς Οεηξε πῃ βυσρεβίβ 
τῃδξ πε 8180 τνὰβ ἃ βίγίοξ Ῥμαγίβεα. ὍΤῃογε σῇ Ῥὲ η0 ἀουδὲ ἐπαΐ οὗ 
τῆς Αροβίϊεβ οὗ Οπειβείδηϊυ, νῆο ἀγα Κηόνῃ ἴο υ8, 51. Ρδυ 8 νγ88 ἴπε 

πιδϑίογ- πα, Απά ἴπεγὰ σδῃ Ὀς πο ἀουδὲ δαὶ 85:1, Ρϑαΐ Ὀγουσῆξ ἴο 

{πε βεγνίος οὗ ἐς Οπυγοῦ ἃ Ὀοάν οὗ ἀοοέτίπε ψῃϊοῃ Πα δαά ἱπῃεγίτεά 

ἔγροπλ Οδπηδί οὶ απὰ ἐπε πιαβίεγβ οἵ Οδπιδ! οὶ. Τῆς σοτηπιοη ποίίοη 
παῖ ΟΠ γί βείδη ν ψὰβ βοπιεϊῃίης δρβοίαϊεϊν πεν ρίαηίεά ὃν 81. 
Ῥαυΐ απὰ ψναίεγεά---τναϊεγεά ἀοινη---Ὅν 51. Ῥεΐεγ δηά ἤῃδιν ὃν 81. 
ϑοπη ἰβ ἱποοηϑίβίεηξ σῖτῃ Κποννη ἔαοῖβ ἀπά ψ ἢ σαπεγαὶ ργορδθιΠεγ. 
[ε ἰ8, ἰπάεεά, ἔπε νἱοἰουβ ργεοάαςε οὗ {πε ἀγιϊβοία! ἰβοϊαζίοη οὗ τῆς Νεν 
Τεβίδηεηξ ΠΠτεγαΐαγε ἔγοπι με Πἰογαΐαγε δηά ῆς [{π| οὗ υἀαίϑηι. 

Οἰδμεῦβ ἔμδη 81. Ρααΐ πιοάϊβεά ἐπεὶν ἱππευίζεαά τῃθοϊοσν ἴῃ πε 

Τῆς οὗ πεῖν Ὀε]εἴ, πὲ Φεβαβ, δανίηρς Ὀδεη γαϊβεά ἔγοπι ἔπε ἀεδά, 
88 {πῸ ργοπιὶβεά δηά δποίηϊεά ἀεϊίνεγεν---ἰῃῆς Μεββίαῆ, ψῆο ὉΥ 
τανε ης Οοὐά᾽Β ψ}} πιογε ἔα Πν ἔμαη ἐς ργορῃεῖβ ον ἔπε βογίρεβ, θαζ 
ποῖ ἱπάερεπάεφηίν οὗ εἰξέπεσγ, ἱπιγοάμοεά το πιεη πιογὰ ἔμ ν ἔπε ὅονε- 

τεϊσηςν οὗ ἤξανεη, ἀπάονρ νῆοβε γόῖα πε ᾿ἰνεά αηὰ ἀἰεά. [πενἰταῦῖν 
Δηά ἰῃβθηβιθὶν ἴῃς ἢγβε ΟΠ γί βείαδη ἰθασῆογβ ἰεαγηεά ἔγοπι δδοῦ οἵπεῦ 

δηά ργοῆϊζεά ὃγ {πεὶγ ον ἀπά εαοῇ οἵπεγ'β εχρεγίεηςε Βαΐ ἔπεν 4] 
ἰημεγίζεαά ἀπά αἰγεδάν ροββεββεά ἴῃς ργεβαρροβίείοηβ πὰ οδίεφογίεβ οὗ 

{πὸ ϑογίρεβ, νῆοβε ξεδομίηρ {πεῖν Νίδβϑξεν δά εηάογβεά δηά Ἔχίθηάδά, 

Ιηΐο {Πϊ8 Ῥοάν οὗ πεοίοσν {πεν βιξεά ἐπε πεν ἴασξ οὗ ἃ ογυςϊβεά Νί68- 
βἰδ ἢ---ἰηΐο {πε ἔγαπιενογὶς οὗ ῬΠαγίβαίβηι---8 Ρμῃδγίβεεβ βία 4] πὲνν 

ἴαςῖ5 ψῃοἢ τῆγονν ἔγεβῃ ᾿ἰσῆξς ἀροη πε ΜΠ] οὗ Οοά. [ 81. Ῥαυΐ ννὰ8 [ἢς 
βγϑβί (48 ουῦ ἔγασπιεηΐαγυ ενίάθπος βυρρεβ[8) ἴο Βηά ἃ ἀδερ εἰρηίβοδησε 
ἴῃ ἐξ, ἰξ ἰ5 ποῖ ἀεγορδίογυ ἰο 8:. Ρεΐογ ἴο βυσρεβὲ [ῃδὲ δ πιὰν ἤανα 

Ῥεδεη ἱηάεδίοά ἴἰο 5.1. Ραμ! Ὀοΐϊῇ ἤογα δηά οἰβεννῆοιε, δηὰ βυςῇ ἰη- 

ἀεριίεάηεββ ἰ8 ποῖ παοαββαγν Δη ἀγσαπΊιεηξ ἀραϊηβὲ ἔπε δας ποπείο 
οὗ {πἰ8 Ἐρίβεϊς οὗ Ρεῖενγ. 

Τῆς βεοσοπά οδ]εσξίοη 18 παΐ οαν ἀοσιπιεπέ οοηξαίηβ 20 νἱνία γε- 

πχίηἰβοδησοβ οὗ {πε [1 ἀπὰ ἀοοσίγίπε οὗ Φεϑὰβ βοῇ 848 σὰ βδοιά 

ἐχρεοί ἔγοπι ἃ ρεγβοηδὶ ἀἰβοίρίς. 
Τῆε δἰεσεά ἐχρεοίϊβιίοη 8 ποῖ δἰζορείμεγ ἃ γεαβοηδῦϊε οὐα. [ἢ 

ἴῃε ἀοοσιιπιεηξ ἰδ, ἃ8 8η ὑπργοκοη οῃαίη οὗ ἐγδαϊείοη βῆ γηιβ, ἃ ραβίογαὶ 

ἰεϊίεν δάάγεββεά το Οἢγίβιίδη ΟΠαγομεβ αἰγεδάν ἰῃ Ῥείη, ἴπεγε ἰ8 ΠῸ 
τεΆβοῦ ἴο Ἔχρεοῖ γεπληἰβοθηςαβ οὗ {πε [ἰξε αηὰ τεδοπίηρς οὗ δεβα8. Τῆς 

ΟΒυγοῖ νὰ Ὀυΐξ ἀροη ἔπε δεἰεἴ ἐμαὶ δεβυ8 νὰ γαϊβεά ἔγοηι ἴῃς ἀεδά 
δΔηὰ 80 ἀδοίαγεά ἴο ὈῈ ἴδε ργοπιίβεά ἀεοϊνεγεσ. Ηἰ8 ϑιιδη)γίβϑίοη ἴο 

ἀφβιῃ---ηά τῃς ἀδαΐῃ οὗ [δ ογοβϑβ---σὰϑ [ἢ 6 σγονῃ δηά ἴΠ6 ΒιιΠΊΠΊΔΓῪ 

οὗ Ηἰδβ [{ξπ 848 ἴξ νψὰβ ἐῃς ἐμ] πηεηΐ οὗ Ηἰ8 ἐεδοξίησ. 80 ἴδγ 88 οἵπεγ 

ἔαοϊβ δηά ἐγαάιτἰοπβ ψέγε γεϊδενει Υ πεοαββαγν [0 ἴδε ἴδῃ οὗ πε 
σοηνεαγίβ ἔμεν ψεγὰ παΐωγα!ν σοπιπγαηίοαίεά---ΟΓΠΊΔ ΠΥ ογ ἰπΟγΠΊΑ]}}ν---- 

ὃΚ ἴδοβε ψῆο ουπάεά οΥ οοηθτηηγχεά ἴῃς ΟΠμαγοῆεβ. Βαΐ ἰη δὴ ερίϑβεϊε 
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πκὸ τΠἰ8 ἴεν σψουἹά πᾶνε Ὀδεδη ἰγγείεναπξ δηά ἱποοποϊαβῖνε. ΤΠ οο- 
οεϑβίοῃ οδ]εά ἔονγ ἴῃς ἐπιρῃαδίς ἰβοϊδείοη οὗ πε ρίογίουβ γεβυγγεσζίοη, 
ποῦ [το] ονγεά ἔπε ουὐἱπγηδιίοη οὗ ἐπε βυβδεγίησβ οὗ εβαβ δηά ἴῃ ψῃϊοἢ 
Ηἰ5 ραβὲ πχίγαοϊεβ ψεγε βνδιονεά ὧρ {πὸ βἴαγβ ἰῃ τπῸ βαηϑῃίϊηθ. 48 

ἴον ἴδε ἰεδοδίης οἵ Φεβιυ8 οὐῦ γεσογάβ αγὰ ρίαϊηϊν ἱῃοοιηρίεϊε, δηά, 
ψπεῖπεν τς Εουγίῃ Οοβρεῖ Ὀὲ ρεγηηεά ἴο ρσίνε ονίάδησε οὐ ηοΐ 

[τ ἰβ φυϊξε οἶεαῦ τδαξ {πε αγραπιεηΐϊβ α8εά Ὀγ Ψεβυβ δηά {πε ἰορίςβ Ης 
τγροδίεαά ψεγε ἀειεγηιίηεά ἴον Ηἰπὶ Ὁν {πε σπαγδοῖεγ οὗ ἔῆοβε ἴο ψἤοτη 
Ηε δάἀάγεββεά Ηἰπιβε! . νΠεη τῆς ΟΠ γίβείδη πιϊβϑίοπαγίεβ δά ἀγεββοά 
τπαπΊϑεϊνεβ ἴο πιεη οἱ αἀἰϊβεγεηξ ἡδιοηδ 68, ἐπε ν οουϊά ηοὲ ργεβαπΊε 
ἰη τπεπὶ κηονίεάσε οὗ εν ἢ ργεϑυρροδίτοηβ δά τπεγεΐογε, φαϊξε ἀραγί 
ἔγοπι 118 γεϊαξινε ἱπβίρηϊίβοδηος ἔμπα ν ροβίροησά ἰηάδεβηϊςεῖν πιαοῇ οὗ 

τῆς. ἐεδοπίησ οὗ Φεβῃ8. Εογ ἰῇ δὴν οδβὲ {Π|8 [Ἔδοῃίης Μγ88 γε δείνεϊ νυ 

ἰηπβίσηϊβοαπε ἰη ἐπεὶν νίενν ; {πε εββεῆος οὔ ἐπεῖγ πιεββαζα γα8 Ψ68ι18 
δηά {πε Βαβαγγεοιϊίοη. αγιςαίαγ ἰηοάἀδηΐβ δηὰ ραγισυϊαν βαυίησβ 

τηᾶν Ὦανεα {Πεὶρ ναῖας 48 [1πη|{8 ἰῃ ἔπε οπαίη οὗ ὑγοοῦ ἐπαΐ---τυϊπεββ ἤεγα 
Δηά υυιἱΐηεββ ἔπογο---ἰθδυβ γα Ης οὗ ψῇοπὶ ἥίοβεβϑ δηά δε Ῥγορμεῖβ 
Πδὰ ϑροΐεη. Βα βυοῇ ργοοῦ Ῥεϊοῃηψζξβ ὑγορεγίυ ἴο ἴῃς Ἵσοπίγονεγθυ 
ΜΠ {πε εν δηά, ἰῇ πιδην σᾶβε8, ποῖ ἴο δε ογίρίπαὶ ρῆδβε οὗ ἰξ. 
Ηἰβιογίςδὶ ογ δίοσσαρῃϊοα! βεγπιοβ ἀροη πο πε Οοβρεῖ δοσογάϊησς 

ἴο ὅ8:. Μαγίκ ἰ8 Ὀγν ἐγδάϊίοη δββεγίεά [ὁ Ὀς Ῥαβεά, ψεέγε ἃ βεαιεὶ ἴο ἴῃς 
Βιυπηπιοηβ, “ ερεηΐ δπά Ῥεΐΐϊενε ᾿. [ἴ τᾶν ψεῖ] Ὅς {παξ 5:. Ρεΐεγ 
ἀϊά 80 ργεδοῇ, δά ἔπαὲ ῃε ἀπεῖξ γαῖμα ἀροη πε γεσογά οἵ Ψεβι8᾽ {ἴὲ 

ἴῃ Οα!δα οὗ ἴῃς Οεηΐς 68, θοσδυβε 8 οση δυάΐδησς δαά [{{{|6 ἴῃ 

σοηπιοη ψί πα Φενγβ οὗ Ψεγαβαίβηι; Ὀαξ ἢ8 γεπιίηΐβοθησοϑ οὗ {δα 

πηϊηἰβέγυ ργίογ το ἴῃς Ραββίοη ψεγε ποΐ, 8 ἢδ8 Ὀδθη βαί(,1 “" τῆς θεβί, {πῸ 

τηοϑβῖ ἰηβρίγίης πηεββᾶσε ἐπί ἢς οου]ά ἀεἰνεῦ αἴ βιοἢ ἃ ογἰείσαὶ {{π16"᾽, 

Ης Πἰπιβεῖξ παά βθεὴ δηά πεαγά ἔπεβε τῃίησβ; γεῖ, σε {πα οτἰβὶ8 
οϑπ16, πε Πίπηδεῖ ἢ ἀδηϊεά δηά γερυάϊαϊεά Φεβαβ. Τῆς ἱπιργεββίνεῃεββ 
οὗ [π68ὲ ἐπίησδ, ἢ ἢ ἔα οα ἴο σοηνίπος δη Ἔγο- νη. 88, νὰ 8 ἠοῖ Πκοὶν 

το Ὀς Πεϊφῃίεηεά, ἤδη πε γερεαῖεα ἐπ6η] ἴο βίγδησεγβ. Απά ἔπογε 

οδη 6 Ππ|||6 ἀοαῦδὲ ἐπδέ, ἰἦ ἣα Πδά ἰπηβογίθα ἃ γοΐογοηςα ἴο ἔπε Τγδηϑ- 

Βρυταῖίοη (ἔογ ἐχαηιρίο), ἰὲ σουϊά Ὀ6 884 ποναάαγβ παῖ (8 νὰ 5 ἴῃς 

ταδὶ οἵ ἃ βεάιίουϑ ἴογρενγ, δηχσχίουβ ἴο Κθαρ ἃαρ πε ραγί Πα ψὰ8 ρίαγίης. 
ἴῃ δἰ ἰπϊεγοουγθδα στῇ ΨΦεβιβ 8:.} Ρεῖεγ μαά ᾿ἰεαγηεά δηά μηϊεαγηεά 
Βογε ἃ {ππ||6 δηά ἔδεγε ἃ [{π||ὲ. Βυΐξ δὲ {ῆς ἰδϑὲ δίβ ἔδ! γγὰ8 ποῖ 

Ἰψοη ϑοάεη, Εαγὶγ ΟἈγ έέαη 1, ἡ ἐογαέμγε (ἘΠ Ἰ58}} Τταπϑδιίοπ), ᾿οπάοη, τοοῦ, 

ῬΡ. 278 ἴ. : “1 18 ενϊάδπι ἔδδι 81. Ρεῖεσ οᾶπποῖ ἕδνα υυτἱτίεη {Π|8 ερίβιῖς. Τῆς οἱ ἀεβὶ 

Ῥεῖβοῃδὶ ἀϊβοῖρὶε οὗ οὖς ᾿ψοτὰ τννου]ὰ πενεῖ ξᾶνε οπιιτιεὰ ἴῃς 5115 ϊεβὶ τεέεγεηςςε ἴο [μδὶ 
ΨὨΙΟὮ πγυδὲ αῦονς 41] {πΠ’πρβ ἤδλνε ἀϊβεϊ συ ΐϊδῃεά Ὠἰπι ἴῃ ἴΠς ἐγεβ οὗ ἷβ τελάεβι Απὰ 

ον, Ἔβρεοίδ!ν δὲ βυςῃ ἃ ογιτἰςα] της, οουϊὰ ἢς ἢᾶνε τεϊδϊπεὰ ἔτοπὶ βρελκίπρ οὗ 

τετηϊηϊβοεηςοϑ ΜὨΙΟὮ ἰογηγεὰ τῆς Ὀεβὶ, [ἢς τηοδὲ ἱπβρίγιπρ, τηεβϑᾶρε ἴδε με σου]ά 

ἀεῖϊνες }᾽ 
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Ρτοοῦ αραΐπβὶ ῃς ἀρρεάγδηςς οὗ ἰαϊΐαγε. Δ Ώδη, ἐδεγείογε, ἢς οοη- 

νεγίοα ἀπά Ῥεζδη ἴο ἐβίβδο! δῇ ἢΐβ Ὀγεϊδγεω, δ ἱπηραγίεα ἴο {μεπὶ ἔπε 
σοηνίοιίοηβ ἢ6 παά δοσυϊγτεά, αηὰ αἀἰά ποὶ ραζαάς τῇς ἀΐνογβα δηά 

ἀενίοιϑ βίερβ ὈΥ̓ ψῃϊσἢ ἢς Πδά ραίηξυ !ν γεαοπθά ἔπαΐ πεσῇ, 
Α τῆΐϊνά οδ]εσξίοη ἰ8 παξ ἴῃς Οστεεῖς οὗ [18 Ερίβε]ς ἰβ Ὀεϊίογ τἤδω 

ἃ Οα!δαη ρεδβαηΐῖ σουἹὰ σοπΊραββ δηά ἴπαΐ ἃ Ῥαϊεδιίπίαη εν πουά 
ποΐξ ροββεβ8 ϑυσῇ ἃ [Ἀπ Παρ Κηονίεάσε οὗ ἴπ6 ΟἹά Τεβέαπιεπὲ ἰῃ 
Οτεεῖ, 

Θυσῇ δὴ οδ᾽θοϊίοῃ δεθπ8 ἴο ἴδκα πὸ δοοουηΐ δὲ αἱ] οἵ οδγίαίῃ 
Καονῃ ἰδοΐβ δηά οὗ φεπεγαί ργορδθι ν. Ενεῃ ἃ Οα θα ρεαβαηΐ, 

ΜὮΟ βἴαγθα ἴῃ 8 παῖίνε ρίδοε, πθρεάεά δηά ργεβιιπιδῦὶν δοαυΐϊγεά 
βοπια κηονίοάσε οὗ ἴῃς Οτεεῖ ἰδησύασε ἴῃ Πἰβ ἱπίεγοουγβε στ τῆς 

ποη- εν βῃ ἱπμαρίτδηξβ οὗ με ἰαπά, ποτ Φοβερῆυβ 6418 ἰηαϊ δε γεηεν 
Ονεεςς απὰ ϑγγίαης. ἢ ἢε ψεπξ ἃρ ἴο ΨΔεγυβαίθπ) ἴον τῆς ἔεαβίβ 

Βα τῆεγε οαης ἰηΐο σοηίαος ψίτῃ Φενγβ οὗ πε Ὀἰβρογβίοω, πιοδὲ οὗ 
στ δοηι ᾿νε ἰη πε Οτγεεϊ-βρεακίης νογά, Τῆς ραγί ρίαγεά Ὀγ ἴπεβε 
ἈΒΒ56ΠΊΌ}Π168 ἰῃ σεπιεπίης ἔπε βοϊάαγν οὐ τῇς ψῃοῖίας πδιίοη ἰβ 
ΠΟΠΙΊΠΊΟΩΪΥ ονεγίοοκεά ; δηά ἱπογείογε ἰξ ἰδ ψογῖ ψ ἢ] ἴο αυοίε 
ῬΒΙ1ο᾽ 8 ἐχρίοἱξ βιαϊεπιεηῖ οὐ ἴῃς δυρ᾽εςοῖ.1 “Τῆς Τεηῖρὶς ατδάς τ] τἢ 
Βαηάβ," ἢ βαυ8, “ἰδ ΠΕσΟΒΒΑΓΥῪ [ῸΓ ΠΊεΩ ἰῃ σεηεγαῖ. ΤΠΟΥ πιιδὲ δανα 
ἃ Ῥίασε ψῇογε {ΠΕ Ὺ σδη σίνε πδηκβ ἴον Ῥθηαβέβ δηά ργὰὺ ἴον ραγάοῃ 

σε πον βίη. 80 ἔπεγε ἰ8 ἴῃς τειηρίε αἵ Φεγαβαίεπιὶ αηά τὸ οἴδεγ. 
ΤΕΥ πιιδὲ γίβε αρ ἔγοπι ἔπε εηάβ οὗ ἴδε εαγίῃ δηά γεβογί {πἱτπεγ, ἰΐ 

{δεν Ψψουϊά οὔξεν βαογίῆςε. ὙΠεν πιαϑὲ ἴεανε {πεῖν [δ πεγίδηά, ἐπεὶγ 
ἔγίεπάβ δηά ἐῃεὶγ κί βίοια, ἀπά 80 ργονε (Π6 βίποοριν οὗ ἐπεὶγ γε] σίοη. 
Αηά {πῖ8 ἔμεν ἀο. Αἴ ἐνεεν ἔεδεϊ πιγγίδάβ ἔγοπι Εδβϑδὲ δηά δγεβί, 
ἔγοπι Νογίῃ δπὰ ϑουΐίῃ γεραὶγ ἰο πε Τεπηρίε ἴο Ὀς ἔγεε ἴογ ἃ {π||6 
ϑρδος ἔγοῃι [ἢ6 Ὀυδίπεββ δηὰ πε σοηδιδίοη οὗ {πεῖς ἰἵΐνεβι ὍΠΟΥ 

ἄγαν Ὀγεδῖῃ ἴον ἃ {π||6 ἢ δ, 48 ἔΠαν πᾶνε ἰείβαγε ἴον ΠΟΙ πα 88 δηά 
πε Ποπουγίης οὗ Οοά. “41πώ4 50 ἐδμεν γνιαξε ἡγίεμάς οὐ εἰγαηρενς 
πἰμογίο ὠπκηποιση ἰο ἐπόρι; απ οὐον δαογίβοες απὰ ἰδαίίοης ἐπ 6} ἤογηι 
α εοογρημμὶν ΟἿ ἱπίογεσίς ιοπίοῖ ἰς ἐδ6 σμγεδέ ῥίεάρε οὗ μπαμὶριϊέν." 

ἴῃ τῆς ἕδος οἵ {π|8, ἰξ 866 πὶβ ἱπιροββίοϊε ἴο δοσερὲ ἔπε τηοάδγῃ ἐἶβ8- 
τίησείοη θεῖννεεη Αἰεχαπάγίαηῃ ἀπά Ῥαϊεβεϊηίδη Ψυάαίβηη δ8 Ἴογγε- 
βροηπάϊησς ἴο δῃ δρβοίαϊε βαενεγαῆος ἰη [ἰΐε, ἰαησυασε δπά γεϊϊρίοη ἰῃ 
τε θγβὲ σεηΐαγγ οἵ ἔπε ργεβϑεηΐ εγαὰ. Αραγί ἔγοπι) (πΐβ πογπιαὶ ἱπέεγ- 
οουγδα οἵ 41} οἰαββεβ οὗ γε! ἱφίουβίν πιηάθά δεν, μοβϑα πνῆο δϑρίγεά 

ἴο ἀΐγεσς (Ππεὶν ἔε!ΠοννγΒ ἃ ϑαρεβ οὐ ϑογίθεβ βεεπὶ ἴο πᾶνε ἰγάνε δά ἰῃ 
ἰογείζῃ Ἴοουηίγίεβ 48 ἃ ραγί οὗ {πεὶγ ἰγαϊπίησ. Απά ἔαγίπον, ἰξ ἰ8 
Κηόσῃ παῖ ἴῃς ἀεϊίνενν οὗ ἴῆε Τεπιρίς ἄμεβ δὲ ΨΔεγυβαίεπιὶ ννὰβ 
γεραγάεὰ ἃ8 ἃ ρίοιβ ἀυν πῇἢΐϊοῃ τῆς ἰογεπιοϑὲ πιεπΊρεγβ οὗ εαοῆ 

1} ε τῤεεϊαίἐδης ἱερίδες, ἰ. (ἀφ ἐενιῤ[ο), 88 67-70 (Οομη δηὰ ννεπάϊαπά, νοΐ. ν. Ρῃ. 

αγῖ.; 1ἴ, Ρ. 223, Μδῃξευ). 
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κοχηπηυηϊν πεγε βεἰεςσίεά ἴο ρεγίογῃχγ. ἴω ἴπδϑε δηά οἵδεν ψαγϑ ἴῃς 
εν οὗ Ραϊεβείης Ὀεσδπιε δοαᾳυδίηίεά σις τῆς Οτγεεῖς ἰαησυαρσο δηά, 
80 ἴδ 88 ἴΠῈῪ εηρασοά ἰῃ γεϊ φίουβ αἀἰβουδβίοη τε ἐμεὶγ νἱβίξογβ οὐ 

Βοβίβ οὗ ἔπε Ὀἰδβρεγβίοη, στὰ ἔπε ΟΙά Τεβίαηθηξς ἰπ Οτγθεῖς αἷδβο. 
Ἴδε ἰγδηβίαιίοαυ Κποόνγῃ 88 ἴπ6 ϑερίυαρίης ψγᾷ8 81} ἃ ἐγίασηρμαπηὶ 
δΔομίενεπγχεηξ, [πγουσῇ πῃΐοῃ ἴδε Δεν οἵ ἴπεῈ Ογεεῖκ σνοῦά πεσε 
κεἰαίηεά σἱτπίη τῆς ἴοϊά οὗ Φαάαίβηι αηά ἴπε Οτγεεῖβ ουξδίάς ᾿ψταγα 
οἴἴετεά Κηονίεάσε οὗ ἴΠε [ν᾿ Απά δνθῆ ψῆθη [με ΟὨτγίειίαῃ 
τηϊββίοηδγίεβ εζϑη ἴὸ αἴ 186 ἰη ἴῃς ἰπέεγεβέβ οὗ πεῖν οσῃ ογεθά δα 
Ἰαχιεἶεβ οὗ ἴῃς ϑεριυασίης, ἔΠῈ ποη- ἢ γίβείδβη Φενθ ργοάιςοεά ἐδε 

Ὅτεεϊ νεγϑίοηβ οὗ φαΐ ϑυπιπιασῆυβ δηὰ Τῃοοάοιϊίοη. [πῃ ἕαςΐ, 80 
ἴᾺΓ 48 δἃπά 88 ἰοῃξ 88 δὴν βεοῖ οὗ ψυάκίβπ) εηϑασεά ἰπ πιἰββίοπαγΥ 
δηϊεγργίβαε Κηονίεάσε οὗ ἐῆε Οτγεεῖς ἰδλησύασε ἀπά ἔπε Οτγεεῖς Βίδ᾽ς 
88 ἱπαϊβρεηβδδὶε ἰο ἰϊ8 αϑεηΐβ. 

[ε ἰ8 τπεγείογε εηξίγεϊν ἰῇ Κεερίησς σε τῇς τγαάϊτίοη δας {ἢ ϊ8 
«ἰοσυπηεηΐ ἰ8 ἐῆε Ερίδβε]ῖς Θεησόγαὶ οὗ 81. Ῥεΐεγ, ἴῃς Αροβίῖίε οὗ {πε 
Οἰγουπιοίβίοη, ἴπαὶ ἰξ βῃου]ά θὲ τυυεϊξέεη ἰῃ ραββαῦϊε Οτγεεῖς ἀπά Ῥεαγ 
ενίάεηξ ἴγαοαβ οἵ ἐδ η Πρ ἢ τῆς ϑερευαρσίης, ἴη ογάεδγ ἴο ργονς 
ἴδαίς Ψεβιι8 νγὰ8 ἴῃς ἀεἰνογεγ ἴογ νῇοπὶ ἔπε ργορῃεῖβ δαά Ἰοοκεά, ἢς 
“88 Ὀουηά ἴο Δρρθδὶ ἴο ἴῃ ϑογίρζαγεβ, δηά ἴο [6 ϑογίρξαγαβ ἴῃ (δας 
νεγβίοῃ ψῃϊοῦ γὰ8 εβιβὈ 5Πεα 48 ἴῃς ΒίΌ]ε οὗ πε Οτγεοῖ Ὠἰδβρεγβίοη. 

[Ὁ ἰὴ βρίξε οὗ πεβὲ δηά οἱδεῦ ἼἽοπϑίἀδγαϊίοηβ ἰξ ἰ8 εξ (Παΐ {δα 

Φεηογαὶ βίγίςε οὗ [Πς Ερίδεϊε ἰβ ἴοο {ΠΞΟγαγῪ ἴοῦ οὴς ψῆο πδά ἰἱνεά (ἴα 
πἴ|᾿ δὰ ἄοης τῆς σοῦ οὗ 8:1. Ῥείογ, ἔῆεγε ἰβ 81}}} δηοῖμογ ᾿ΐπε οὗ 
«εἴεηοε ἴον τῃς ἐταάϊξίοηαὶ νίαν. [ἢ οἵπεγ ψογάβ, ἰξ [8 85:1} ροββίρίε 
ἴο Ὀεϊΐενα (παξ 6 ἀοσυπιοηΐ 48 ἰΐ βέδῃάβ ψίνεβ ἃ [υϑὲ δηά ἔγιε 
δοςουπΐ οὗ [8 οσῃ ογίσίη. [π᾿ ἔῆς ροβίβογίρι ̓  τῆς αὐΐδον βαυβ, “1 
αὐγίε (οΥ 1 μαῦὲ τογίἐἐ6η) 0 γοι, δγίεν ὃγ πμιεαης οὗ ϑέϊυαπμς ἐδῈ 
“αἰ λίω δγοέλεν, ας 1 γεσξοη πέρι", 

1ξ τῆς ρῆγαβε 1 τυγίέε ὃγ πιεαης οΥ ϑέϊυαηπης τῆλ Ὅς ἰδίῃ το ἱπΊρ ν᾽ 

ταῖ ΘΠ] νη8 88 ηοΐ Οἠἷΐν [ες εάν οὗ πε Ερίϑεϊε Ὀαΐ αἰ8ο δα 

ἐγιβίεά βεογεΐδγυ ψῆο ψγοῖς ουξ ἰῃ ἢίβ οὐγῆ ψ8ν 8:. Ρεΐεγ᾽ 8 πιεββαζε, 
ἐπδη 411] ἐπε αἰ που ίεβ ἀεγίνεά ἔγοπι ἔπε βίγὶε οὗ ες ἀοσαπιεηΐ αηὰ 
ἰξ8 δε οὗ Ραυϊίης ἰάεαβ ναηΐβῃ δ οὔσε. Απά ἴῃ δὴν οδβὲ [Πϊ8 πηδηζίοι 
οὗ 5]νδηυβ ργονθβ (πὶ 8.. Ρεΐεγ ψδ8 οἰοβεῖγυ αϑβοοίαϊεά ψ τ τῆς 
βοπγεῖίπια οοἰϊεασας οὗ 5.1. Ιαυΐ, γῇο Παά δἼΐζυλιν Πεῖροα τὸ ργεδοῖ 
δε Οοβρεῖ ἰη ϑυγία, ΟἿ οα δηά Οαἰδεία.2 Εογ ἔπεγε 866 π18 ἴο Ὀ6 πὸ 

τεδβοη ἴον χυεβιοηίηρς ἔπε ἰάἀεητἰβοαϊίοη οὗ ἐπ 8:18 οὗ ἔπε “41εἐς ψ ἢ 
τε 51ναη08 οὗ πε Ρααϊΐπε Ερίβι1ε8 δηὰ τῃἰβ Ἐρίϑβεϊε. 

ΤΏε ἱπτεγργείαϊίοη οὗ {πε ρῆγαβε διὰ Οσιλουανοῦ ἰδ 5[1}} ἰη ἀϊδραΐε. 

Ῥγοΐεβϑογῦ Ζβδη ὃ πιδϊηξαίηβ ἔπε νίεν ἐμαὶ “ ΒιΙναπα8᾽ ραγέ ἰπ πε 

ἵν, 12. 38ες Ακςἴβ χυ. 23, 40 ἔ.; χνί. ᾿-8. 

5 1πἰγοάδμοίίοη ἰο ἐκα Νειο Τεσίαπεπέ (ΕῊρ 88 Τταηβδιίομ, 1900), νοΐ. ἰΪ. Ρ. 150 
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ςοπιροδίζίοη ἯὰΒ 80 ἱπιρογίδηξ δηά 80 ἴαγρε {παξ [8 ρεγίογπιαπος 

τεαυίϊγεά ἃ σοηβίἀεγαδίε ἄεσγεε οὗ ἰγυβυνογιῃῃίηεββ... .. 1Ὲ ρυγρογῖβ 

ἰο Ὅς «ἃ ἰεΐζξεγ οὐ Ῥεΐογ᾽β; δπὰ βυςῇ ἰξ ἰ8β, ἐχεαερὲ ἔπδξ Ῥεΐεν ἰοΐξ ἰἴ8 

σοπηροβίτίοη ἴο Ι΄ ναπὰβ θεσαυβε πα γεραγάεα ἢἰπὶ 88 Ῥεϊζεν Βειοά 

τπδη Πἰπηβοῖξ. . . ἴο ἜΧργεβ8 ἰῃ δὴ ἱπίε Πἰσιθ!ε αηά εἴδεσξίνε παπποῦ 

186 τπουρῆΐϑ δηά βεε! ησβ ψ Ὠϊοἢ Ρεΐογ ἐπεεγίαίηεά ἰοναγά ἴῃς Οεπεῖ]α 
ΟἸἩ γί βϑιίδῃβ οἵ Αβίᾳ Μίιηογ᾽". 

Ὦγ. Ομαβεῖ αυοΐεβ Ῥγοΐεββογ Ζαῃη 88 δγραίηρ {παΐξ ϑιίναηυϑ 
““τηυδέ πᾶνε Ὀδοη εἰέλεγ ἃ πλεββεησογ ῆΟ σοηνεγοαᾶ (δε ἰεϊζογ ὁ ἃ 

ἔγίεπά ψῆο ρυΐ 8. Ῥείεγ᾽β ἐβουρῃίβ ἱπῖο ἔπε ἴΌγπὶ οὗ ἃ ἰεἰξεν᾽". 

Αφαίηβε τἢϊ8 ἱπιεγργείβείοη, ἢῈ β8αγ8, ἔοιιγ. “" σοηδβίἀδγαξίοηβ 566} 

τοφεῖῃεν ἀεξοίϑίνε᾽᾽ ; δηά δα σοῃποίαάε8 [Πα δι ΐναηυβ σαγγίεά ἐῃς 
Ἐρίϑβε!ε δηά αἱά ποέ πγῖξε ἰξ. [ΙΕ 8 οὗ σουγβε ροββίδίε πὲ πε ρῆγαβε 

ΠΊΔΥ ὈΘΔΓ [Π8 πηεδηίησ, ὈμΕ ἴῃ οἴπεγ ἰ8 ποῖ ἴο δε οχοίαἀεά, Τῆς 
ΡΆΓΆ[Π6Ἶ8 αὐοϊεὰ ἀγε, ψιτῆ ἔνο ἐχοαρίίοηβ, δπιρίσυουβ, απ οὗ ἔπε 

ἐχοαρίίοηβ Ἔδοῦ βυρρογίβ οης οὗ ἐπε γίναὶ νίεννβ [}ἢ Ασςΐβ χν. 22, 
ἴογ Ἵχδηιρία, ἰξ ἰ8 βαίά τπδὶ ἴῃς Αροβίῖεβ οῆοβε ψιάδβ δηά 8:148 δπὰ 

ιὐγοίε ὃγ ἐμεὶν μαπά.3 ΟἸδαγὶν {ΠῸν ψεγα ἴΠῸ Ὀδαγεγβ οὗ ἴῃς ἰεξίεγ, 

88 ἰἰ 18 βαἰά πδὲ {πεν ἀεἰνεγεά ἰζ αὲ Απεοςῇ ; ὃ αηά “ θείης ργορῃεῖβ 

{πεν ἐχῃογίεά δἀπά σοηβγπιεά {πὰ Ὀγεϊῆγεη ".4. Βαΐ ἰξ 15. σογίδίηϊν 
Ροββίρίε ἰξ το ἀδβηϊοῖνγ ργοραῦίς τπδξ πον δοΐυδ!ν προῖς ἐϑοῇ ἃ 

ΠΟΡΥ οὗ {δε ἰεζζεγ ἴον Ὠἰπιβεῖ αἵ τῆς αἰοϊαξίοη οὗ 5:1, Φαπιεβ. Τῆς 
ο886 οἡ Ψῇῃϊοἢ Ὦγ. Οπμαβε οἱ ον γε ἴε8 ἰβ ἴῃ ροβίβογίρι οἵ ᾿σηδίίαβ᾽ 
Ιεϊῖεγ ἴο ες Νοπιδηβ: “1 φῳγίξε ἔπεδε τπίησβ ἴο γου Ὀγ. ἔπε Ψογέν 
Ἑρβεβίδῃβ : Ὁγοοιιβ ψῇοπὶ 1 ἴονε ἰ8β ὈῪ ΤΥ 58ἰάς στ στηλῶν οἴδογβ".ὅ 
Βυῖ ἐνεὴ πεγε ἴδε οἵπον ἱηϊεγργείδίίοη ἰδ ποῖ ἱπιροββίθίε. ΤΠΕΥ 

ςεγίδίηϊν ψεγα ἴῃς ὈδΆγεγϑ, Ὀυζ ἴογ 88 ες γ᾽ 8 βαῖζαε εδοῦ πΊδὺ αν υγτθη 

Πΐβ οὐνῃ σορυὺ οἵ ἐπε ἰεξζεγσ. Τῆς ούγπεν ἔγοπι ϑηλγγηα ἴο ἢοπια 88 

Ἰοῆξςξ δπὰ ἀδηρογουβ, ἃπά ἀραγί ἔγοπι σοηϑίἀδγαίίοῃβ οὐ βαΐς ἀθ νοῦν 
δδοῖ οὔ [Πεηὶ πᾶν ΜῈ] πᾶνε ἀεδβίγεαά ἴο ῃανε ἢΐβ οὐγῃ σορυ. Αηά ἔπαγε 
ἰδ οὔς οἷεαγ σᾶβὲ ἰῃ ψῆίοῃ (Πἰ8β δπιρίσαίϊςΥ ἀἰδαρρεαγβ: Ὀϊοηγβίαβ, 
Βίβδορ οὗ Οογίπιῃ, τυγίϊεβ ἴο ϑοίεγ, Βίβῃορ οἵ Εοπις, ἰπ δοκηονϊεάσ- 
τηεηΐ οὗ ἃ ἰεἴζεγ γεσείνεά ἔγοπι ἔπε Βοιηδῃ ΟΠπαυγοῖ, νι ϊοῃ (6 8808) 
“16 8ΒΠ4]] αἰγαγδ ἤᾶνε ἴο γεδά ἔου οὐὖὖγ δαπιοηϊίοη {πὸ ἴῃ 6 ἔογῃ,ῈΓ 

1 Ἡδβέπρϑ' δέεέϊομπαγγ ο7 ἐκε Βἰδ᾽]6 (τ900), νοΐ. ἰ11. Ρ. 790. 

3 γράψαντες διὰ χειρὸς ἀντῶν. 
8Ας[8Β χν. 30, οἱ μὲν οὖν ἀπολυθέντες κατῆλθον εἰς ᾿Αντιόχειαν καὶ συν- 

ἀγαγόντες τὸ πλῆθος ἐπέδωκαν τὴν ἐπιστολήν. 

4 Αοἴἵβ χν. 32. 

διΑὰ Κονιαπος, χῖν. τ, γράφω δὲ ὑμῖν ταῦτα ἀπὸ Ομύρνης δι᾿ ᾽θφεσιων τῶν 
ἀξιομακαρίστων. ἔστιν δὲ καὶ ἅμα ἐμοὶ σὺν ἄλλοις πολλοῖς καὶ Κρόκος τὸ ποθητόν 
μοι ὄνομα. 
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Ερίβειε πυύίξίεση ἴο υ8 ἑδγομρί; ΟἸεπιεηῖς 1 Ηδγε τῆς ργεροβίκίοη 
οἰεαγὶγ ἀδηοΐα8 Πα ἰηΐζεγργεῖεν ῆΟ τυρῖεβ ἱπ [ἢς ηδπὶε οὗ ἴῃς ΟΠαυγοῇ 
Δηά σδηποῖ οονοῦ ἴΠ6 πιαββεησοῦ αἶβο, Ῥεσαυβε (πς Ὀεξάγεγβ οὗ (6 

Ἐρίδβεϊο---ΟἸαυάϊαβΒ Ερἤῆεραβ, Ναϊεγίαβ Βίῖο, δά Ἐογίυπαζαβ---αγα 
παπγχεά αἵ ἔπε επά. 

δίηςς, ἐπεγεΐογε, διά σαη ἰῃ βαοῇ οοηΐϊοχίβ ἀσβίσηδξε ἴῃς τογίέεν ἃ8 

ΜΕ] 48 {πε δεαγεῦ οὗ δῇ Ἐρίϑβεϊε, ἰξ ἰβ μαγαΐν βαῆε ἴο βὰν παῖ 5:᾿Ινϑῆὰ8 
σδηποῖ πᾶνε Ὀεδη δοέϊ ἰῃ ἐπὶβ οα8εὲ. [{ 81. Ρεΐογ παά ποῖ 80 ἔδγ 

Ῥτγοβίεαά ὃγ Πί8β ξεπογαὶ Ἔχρεγίεμος δηά ἰπ ραγίσυϊαγ Ὀγ ἢΠί8 αβϑβοςίαϊζίοη 
νι τ Θιναηιβ δηά οἵπεῦ πηϊβϑίοηδγίεβ 88 ἴο τυγίζε πιοάεγαίείυ φοοά 

Οτγεεῖκ ἀπά ἴο Ἔπιρίου “ Ῥααυϊίης ἰάοαβ, ἔθη ψγὸ ΠΊΔῪ βύρροβε ὑπαὶ 
με ρεγηχϊττεά ϑέΐναπιιβ ἴο ψγίξε με ἘΕρίβεϊε ἔογ δπ. Ηξς νψἂβ ποηθ 
1Πε [688 ἴπ6 γεδὶ δυΐπογ ἰἔ ἢς επιρίογεά « Ἰεϊξεν- υγίζεγ σἤοβα ροβίτοῃ 
δηά εἐχρεγίδηος δηδδίεα Πίπιὶ ἴο βαρρίεπιεπε {πε διΐδογ᾽8 δἱεσεά 
ἀεβοίεποίεβ ἰῃ γεβρεςξ οὗ {πε ἰδηῆρύασε ἀπὰ πιοάεβ οἵ ἐπουρῇξ ΓΑ ΠΊ Πγ 
ἴο {πε ρεγβοῦβ δάάγεββεά, Τῆς ροβίβογίρε ἱπάϊοαίεβ 851. Ῥεῖεγβ 
ΔΡργοναὶ οὗ ἐπε ἀγαῖς 8 πιδάθ πὰ βαδηχιεἀ το ίπι. Τῆς ἴοης 

οὗ δυϊπογίεν ψῃϊοῃ 18 ἀδεά ἰῃ ἔπε δάάγεββεβ ἴο βεραγαΐε οἰββδβεβ 8 

πδίυγα! ν γεργοάυσεά Ὁ. πε βεογεΐαγυ ἔγοπι ἢ8 γεοοϊ]δοϊίοη οὗ νῇδ 
51. Ρεΐῖεγ παά βαἰά. Τῇαε βεογεῖδγυ 8 ἱηξεγνεηζίοη αϑδεοΐβ οηἱν ἴπε 
τηδπηεγ οὗ ἴῃς Ερίβεϊα δὲ τηοϑὲ. [ἢ ϑιίναπαβ μαά γεα!ν σοηιγίθαϊεά 
ἴο {πε πιαῖζεγ πε ψουά πᾶνε Ῥδθη ἰοίπεά πῃ 81. Ῥεΐογ ἴῃ {πα 
βϑα!υἱδτίοη. Οἡ {πε οἵπερ παῃά, ἔπογε ἰ8 Ἐν ΓῪ γααβϑοη ἴο βϑύάρροβε 

παῖ Βιναπιιβ ψγὰ8 αἷἰδο δῖ. Ρεΐεγ᾽ 8 πιεββεῆρεν ρἰεπίροϊεηξίαγυ δπὰ 

ψουἹ]ά, ἃ8 πε ΠΕ γὰ5 βεπὲ ὃγ (ἢς Αροβίίεβ οὗ δεγαβαίβπ), “ ργοςἹδὶπὶ 

[δε βαπι6 ἰπίησβ Ὁ νογά οἵ πιουζῃ ᾿᾿.ὃ 
Τῆε ἰουγίῃ οδ]εσξίοη ἴο ἐπα ἐγαάϊείοηδὶ νίενν 18 {μαὶ {πε Ερίβείε 

γεῆεςίβ. σοηαϊτίοηβ ψῃϊοῃ εγε ἀεβηϊτεῖν ἰαῖεν ἐπα ἀπε ἀδίε οὗ 81. 
Ῥεΐεγβ ἀδεαίῃ. Νὸο οἵπεγ Ὀοοῖκ οὗ ἰῆς Νεν Ταβίαπιεπι οδἕεγβ ΔΥ 

Ρἰαίη ἰηϊογπιδιίοη ἀρουΐ 51. Ῥεῖεν δὲ δὴν εγης αἴϊτεγ ἴῃς πυροογίϑυ δε 

Ῥγαςιιβεά δὲ Απεοο. Βαῖ ΟΠ βείδη ἐγδαϊξίοη σοπηεςοῖβ Πἰπὶ ἠοῖ 

οηἷγ νυἱτἢ Απιίοοῦ ὅ δηά Αβία Μιίίηον “---ϑἰδξεπχεηῖβ νυ ϊσἢ ἅγὰ ργορΑὈν 
δίπιρία ἰηξεγεησεβ ἔγοηι πε βἰαξεπιεηΐβ οὗ δι. Ραυ] 8 Ἐρίβεϊε ἴο {πε 

1 Τὴν σήμερον οὖν κυριακὴν ἅγιαν ἡμέραν διηγάγομεν ἐν ἦ ἀνέγνωμεν ὑμῶν τὴν 
ἐπιστολήν" ἣν ἕξομεν ἀεί ποτε ἀναγινώσκοντες νουθετεῖσθαι ὡς καὶ τὴν προτέραν 

ἡμεῖν διὰ Κλήμεντος γραφεῖσαν (Ευιβερίυ, Η ἐΞέογέαε Ἐσοϊφείαδ, ἷν. 23. 8). 
5 ΟΙ]Ιεσηθηῖ, αὐ Οογίηπἐλίος, ἴχν. 8 Ας(8 χν. 27. 46 Δ]. ἰ,. 
580 Οτΐρεη (ἐη: ζμοαπι Η ον ϊδα, νὶ.}: “ ΕἸεραπῖοσ ἰη ουϊυϑάδπι πιαγίγτίβ ορί βίο 

βοσίρτυπ σερρετὶ, ᾿ρπδιίίυπι ἀϊςο, φῤίδεοῤμηπι Απεοοκέαε ῥοσέ Ρεέγε σεομπάμρ, φαὶ ἴῃ 
Ρειβεουϊίοπε Κοπιδε ρυρπανίε δὰ Ὀεβιῖδβ, " ρσίποίραπι βαθοῦ! μυΐυβ δια νἱγρίπί[Α8 

Μαχίδε᾽.᾽" 

680 Οτίβεη (ταρπιεηὶ ἱπ Ἐπυβεδίιβ, Η ἰφέογίας Ἐεεϊφοίας, ἰϊ. 1): Πέτρος δὲ ἐν 
Πόντῳ καὶ Γαλατίᾳ καὶ Βιθυνίᾳ Καππαδοκίᾳ τε καὶ ᾿Ασίᾳ κεκηρυχέναι τοῖς ἐκ 
διασπορᾶς ᾿Ιονδαίοις ἔοικεν. 
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Θαϊαιίαηβ δῃὰ τἢς Εἰγβὲ Ερίβεϊς οὗ δὲ. Ρεῖογ γεβρεςείνεϊ γ---αξ αἰ8ὸ 
σὰ Εοιμθ. Εὸογ [δἰβ ραγὶ οὗ {πε ἐγδάϊτίοπ ἴπογα ἰ8β πὸ οὐνίοιιβ ἢίηϊ 
ἴῃ ἴῆς Νεν Τεβίδηιεηϊ ψἤῃϊοῃ σαη Ῥα ἀδεα ἴο ἐχρίαίῃ αὐγαν [8 ογίφίη, 
απ|688 ἰξ Ὀς ϑυαρροβοά παῖ {πε Ῥᾶγε τηεηξίοη οὗ Βαργίοη ἴῃ δε Εἰγϑὲ 
Ἐρίβι!ε οὗ 81. Ρεῖεν ἰβ βυβῆσίεης οὗ ἰζβεϊ ἢ ἴο δανε φίνεη δίγεῃ ἴο 80 
οοπιρίεἴε ἃ ἰεφεπά. [{ ἰ8 ποῖ βιγργίβίηξς ἔπαὶ Βαδγίοη βῃου!ὰ πανα 
Ῥεεδη ἱπίογργεϊεά 88 πιοαηίης ἤοπλε ἔγοηι ἴῃς Κγϑί ; δαῖ ἴδ ἐγααϊξίοη, 

τπδὲ 81. Ρεΐεγ ἀΐϊεά δὲ οπιε ὑπάεν Νέγο, ἢα8 ποίδίησς οὐ ψῆϊοῃ ἴο 
τεβὲ ἱῃ τῆς Ερίβι68. οὐ εἰβενῆεγα. 

Τεγιυ ]ίδη ἰ8 [ες βγβὲ ἴο βέαϊε [8 ἐγαάϊξίοη ἐχριοιεγ. ΚΝ  γεδά, 
ἴῃ ἴῃς ΖΣῖνες οἵ ἐπε Οαδαγς, “ Νεγὸ θγβὲ ἰαἱά Ὀἱοοάν παηάβ ὡροὴ ἴδε 
τί βίης ἕαϊτἢ αὖ οπιθ. ΤἸῃδη νγὰ8 Ρεῖεγ σίγάεά Ὀν ἀποΐπογ σἤδη πα 
ΜῸΒ Ὀουπά ἴο [ἢ ογοββ. } Βιαΐξ ἀραγὶ ἔγοπῃ πε ἀεβηϊίε ἀδίε, δε 
τρδαϊξίοη ἰ8 88 οἷά αβ ΟἹ επηεηΐ οὗ οπιο, ψῦο οἰΐο8 581. Ρεΐογ δηά ϑ8ιί. 

Ραμ 8 “ωοδίε Ἂχαηλρίεβ οὗ οὐγῦ ον ζεηεγβίίοη " ἰῃ δἰ8 Ερίβεϊε ἴο 
πες Οοτγπιῃίαηϑ : “ΒΥ. γεαβοὴ οὗ δῆνυ δηά ᾿εδίουβυ πε σγεδῖ δηά 

γἰρῃίοουβ ΡῚΠΔγβ εγε ρεγβεουϊεά ἀπά βίγαυρρίεά οὐ {|| ἔπεν αἰοά. 
[μεῖ ἃ ραΐ Ὀεΐογε οὐυν εγεβ ἔπε φοοά Αροβ[68--- Ρεΐεγ, ῆο ὈῪ γεϑϑοῦ 

οἵ υηγίφῃΐζεουβ δῶνυ οηάμγεά ποῖ οπς οὐ ἵψοὸ Ῥαΐ πλὴν ἰαρουγβ δηὰ 

80 ῬεσδηΊ6 ἃ πηαγίγν ἀπά ἀεραγίεά το {πε ρίασε οὗ σίογν ψῇἢϊο ψὰ8 
Πίϑ8 ἀμε᾽.52:.:Ὠ.ΑΨΦ δείεξ δοοουηὲ οἵ 5:. Ραυ 8 βυδεγίηρβ, θαβ8εα ἰαγροῖν 
οὐ Νον Τοβίδπιοηΐ ονίάξηοςεα, ἔοϊοννβ ; δηά μα σοποϊαβίοη {παΐὶ 81. 

Ρεῖεγ βυβεγεά Ὀεΐογε 5:1. Ραὰἱ! δηά ὑῬοζῇῃ δὲ ἤοπια ἰ8 σοπηπΊοη νυ ἀγασω. 
Αἴξεν {πἰ8 ΟἸεπιεηΐς 9068 οἡ ἴο 88} : “Τὸ {πεβ86 πιεη οὗἉ Ποῖν [ἰξε νγαβ 

βαϊπεγεά ἃ σγεαΐ πγυϊκἰζυάε οὗ εἰεοῖ ρεγβοῦβ γῆο ὈΥ γεαβοῦ οὗ δῶνΥ 
βυβεγεα πιλην οὐΐγαροβ δηὰ τογπτεηΐβ ἀπά 80 ῬεσδπΊε ἃ ποῦς ἐχαπιρίε 

ἈΠΊΟΩΣ 8 .᾽.2 ΤῊΪΒ ἔυγίπεν {Ππβέγαείοη οὗ πε ἐεγγίδε οἴξεςξβ οὗ ἐῆνυ 
Δπά ͵εδοιδυ---ἴῃς [Π6π|6 ἴο νῃϊοἢ 41] ἔπ6 86 γεΐεγεηςσαβ ἀγὲ ἱποίἀδηΐαὶ 

-τ-ἰθ πιοβὲ ἡδέυγα! !ν ἱπιεγργεῖθα ΔΒ ἀδβογιδίησ ἔἢε νἱςξϊπηβ οὗ δα 

Νετγοηίΐίδη ρεγβεσυζίοω οὗ Α.Ὁ. 64, οὗ ψῇῆοπὶ Ταοίζι8 4 Βρεδῖβ 48 “ἃ 
Βυσα τηυϊεταάα "ἡ, [ἢ τῇοη, ΟἸεπηεης ἢδ8 ρυξ Πἰβ {Ππδβιγαξϊοηβ ἰῃ 

τας Οαφεαγμηι ἱερένιμς : Ογὶοπίσνι βάεηι Κονιαθ ῥγένιης Νέγο ογμοπίανίέ. 
Νπης Ῥείγμς αὖ αἰίεγο εἰηρέίμγ, σμηε ογμοὶ αὐἀείγίηρ ἐμ (ϑεογῥίασε, 15). ΤΉς ἔδει 

ἰδ 80 βιδιοὰ 88 ἴο ἱπάϊοδις ἴπς ζ]ΠΙπιεπὶ οὐ τμςὲ ννοτά οἵ [εδι}18 τερογίεά ἱπ [ομπ χχί. 
18: 

3διὰ ζῆλον καὶ φθόνον οἱ μέγιστοι καὶ δικαιότατοι στύλοι (ςξ, ΟΔΙ. ἱϊ. 9) 
ἐδιώχθησαν καὶ ἕως θανάτον ἤθλησαν. λάβωμεν πρὸ ὀφθαλμῶν ἡμῶν τοὺς ἀγαθοὺς 
ἀποστόλους Πέτρον ὃς διὰ ζῆλον ἄδικον οὐχ ἕνα οὐδὲ δύο ἀλλὰ πλείονας ὑπήνεγκεν 

πόνους καὶ οὕτω μαρτυρήσας ἐπορεύθη εἰς τὸν ὀφειλόμενον τόπον τῆς δόξης 
(1 Οἱεινιοη ἐς αὐ Οογὶκπέλέος, ν. 2-4). 

δ τούτοις τοῖς ἀνδράσιν ὁσίως πολιτευσαμένοις συνηθροίσθη πολὺ πλῆθος 
ἐκλεκτῶν οἵτινες πολλὰς αἰκίας καὶ βασάνους διὰ ζῆλος παθόντες ὑπόδειγμα 
κάλλιστον ἐγένοντο ἐν ἡμῖν (τ Οἱ οριοπες αὐ Οογὶπίλίος, νἱ. τ). 

4 Αμηαϊΐς, χν. 44. 
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ΠΠγοποϊοσίοαὶ ογάθγ, ΠῈ ἀζγεὰβ νι Τεγία Πἰδη ἴῃ αββεγιηρ ἔπαςῖ 8.. 
Ῥεῖεν αἀἰεὰ 85 ἃ πηδγίυγ ὑπάθγ Νέγο δηά, θείης ἃ σοπβρίουοιιβ ρΙΠ1ὰν 
οἵ ἴῃς Οδυγοῇ, Ὀεΐογα ἴἢ6 πλα885 οὗ [6 ΟἸγίβείδβηβ. Τὸ {Π|8 αββογίίοῃ 

Οτίψεη, αυοϊεά Ὀγ Βυξβεδίαβ,: αὐά8 πε βίδίεπιεηὶ παΐ “ αἵ ἔπε επά 
Ῥεῖεγ θείης δ ἔοπης ψγα8 ογυοίθεά πεδά- ἀογηναγάβ πανίηρ δἰ πΊ86 1 ἢ 
τεφυεβίεα ἴδαΐ ἢς πηϊσῃξ 80 ϑυδεν"., 

Ἐυβεδίαβ ἴῃ δίβ δοοουηΐξ οὗ δε Νετοηίδη ρεγβεουξίοη εηάογβεβ 

τοϊβ ἐγδαϊξίοη οἱ ὅ8:. Ρεΐεγ᾽β πιαγίγγάοπ). ἀπά οἰΐεβ ενίάεηςε ἔο ργονε 
ἐξ ἐγυτῃ : “850 ῆεδη δ {Π|8 εἰπης τ ΐβ πδῃ πο 88 ργοοϊδἰπιεά οὔα 
οὗ τῆς ἴογεπιοϑὲ βρῃίεγβ ἀραίηβὲ Οοά ψδβ ἰδ οὔ ἴο βἰδυσῃίεγ τῇς 

Αροβίϊεβ. [ξ ἰ8 γεϊαϊοά ἴπαξ Ραμ! ψαβ Ὀεμεδάδά ἰῃ ἤοπηε ἰΐβε! ἢ ἀπά 
παῖ Ῥεῖεγ νὰ8 ᾿κευσίθε ογυςβεά ἴῃ δἰβ γείσῃ. Απά {δε Ὠἰβίογυ ἰ8 
σοηθεπιεά ὈΥ ἴῃς ἰηϑογίρείοη ὡροὴ ἴδε τοπηρ8 ἴπεγε ψνὨ]οἢ ἰδ 811] ἰῃ 

ἐχίβίεσηςθ. [ξ 18 αἷϑο σοηβγιηεά Ὁγ δὴ ερσοϊδβίαβείς παπχεά Οδίυβ, 
ὙὙὮὯΟ [ἱνεά αἵ {δε {ἰπ|ὲ ψῆεη Ζερηγγίηιβ νὰ8 Βίβῃορ οἵ ἔοπιε, ῆο 
νυγιτίης ἴο Ῥγοοίαβ, {δε ἰεαάεν οὗ ἴς Ῥῃγυρίαδη μεγεβυ, βαγ8 ἔμεβε νεῦῪ 

ψογάβ ἀρουΐξ [ἢ6 ρίδοεβ σἤεγε ἔπε βαογεα τὰρδγηδοίαβ οὗ ἴῃς αἰογεβαίαά 
Αροϑβίϊεβ αγὲ ἀεροβίζεά, " Βαξ 1 οδῇ βῆεν ἴπε ἐγορῃΐθβ οἵ ἴῃς Αροβείεβ. 
Εον ἰἔγου ψ1}} σο ἴο ἐς Ναιίσδη ογ ἴο ἔπε Οβιίδη αν γου ψ}} Βηά 
ἴδε ἱγορῃίεβ οὗ ἔῆοβε ψῆο ἰουπάεά τΠϊ8 Ομαγοῦ. Απά ἐδαῖ {πον Ὀοιἢ 

Ῥεσβῆια πηαγίγγα δὲ πε βαπὶς {{π|ὲ ᾿Ὠίοηγβίαβ, Βίϑῃορ οὗ Οογίηϊςῃ, 
υτίείης ἴο ἴπε Ἀοπιδηβ ργονεβ ἰπ {Π|8 νὰν. οι αἷ8δο ὉΥῪ ϑιοῇ 
δάπηοηϊτίοη αν οοιηρουπάσά ἴῃς ρίδηϊ οὗ Βοπιδηῆβ δπά Οογίηςῃίαηβ 

ψὨοἢ σαπλε ἴγοπι Ῥεῖεγ δῃά Ραμ. Εογ ἴδεν Ῥο(ἢ οὗ ἐδδπὶ σδπλα 
ἴο οὖν Οογίπεῃ δηά ρἰδηϊεά (18, ἐεδοπίησ {πὸ ἀοσίγίης, δηά ἴῃ [|ὸ 

ΤῊΒΠΏΘΡ ΠΟΥ ἰαυσῆς ἰορεῖπεγ ἴῃ [(Ὰ]Ὺ ἀπά Ὀεσδπια πιαγίγγβ δὲ δες 
βδίης {{π|6.᾽᾿ 2 

ΑΙ! δε οἴπεγ εἽχέδηξ ενίάεησε 8 ἀργεεβ τ {Π|8, ἀπά νὰ πᾶν 
[αἰτεῖν σοηποϊαάε {παῖ ἔγοπι ἴῃς εηά οἵ ἴῃς ἢγϑὲ σεπίυγυ 1 ἢ88 Ῥεθη ἴῃς 
πο μα] δησεά δε]εῦ οὗ ἐπε ΟἸγίβείαη Οἤυγοῦ τπαΐ 851. Ρεΐεγ νὰβ ραΐ 
ἴο ἀεαίῃ αἱ ἔοπιε ἰῃ α.Ὁ. θ4. Τῆς ᾳιυεδβέίοη ἐπαγείογε δγίβθβ, [8 118 

τγαάϊείοη οοπηραέϊδε τὶ τῆς ἰγααϊξοηδ! αδβογίρείοη οὗ ἐπἰ8 ἀοοσυπιεηΐ 
ἴο ὅ8ι. Ρεῖεον Ὁ 

ὍΑΤΕ, ΟἸπουΜβτΑΝΟΕ8, ΑΝῸ ΡΌΆΡΟΒΕ. 

ἰ 8ι. Ρεῖον ψαβ ἴῆες δυΐπον οὗ {Πἰ8 ἀοσυπηεηΐ δηά ἰἔ 85.. Ῥεῖεγ 
Ῥεγίβῃδβά ἴῃ ἴῃς ρεγβεουκίοη πάτερ Νετγο, ἰξ ἔο ον ἐμαὶ πε ἀοοιιπιοης 

1 Ἡϊίονίας Ἐροϊοεἰαςέίεαε, ἴἰϊ. 1: ὃς καὶ ἐπὶ τέλει ἐν Ρώμῃ γενόμενος ἀνεσκολο- 
πίσθη κατὰ κεφαλῆς οὕτως αὐτὸς ἀξιώσας παθεῖν. 

3 Ἡἰεἰογίας Ἐσοϊσεἑαςίξοασ, ἰϊ. 25. 
5.866 Ὦτ. ΟἾλδβε᾿β ἀιίςο!ε οὐ Ρεῖες (ϑἰ πιο) ἴῃ Ἡδϑιίηρβ᾽ δέοονανν οΓ ἐπε Βιίδῖε, 

νοἱ. 11}. 
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πηαβὲ πᾶνε θεθη ψγίζέεη Ῥεΐογα Α.0. θ4, Τῇ σοποϊαδβίοη [8 σΠΔ!]Πεηροά 
οὐ ἔπε στγοιηά οὗ ἔπ6 οἰγουπιϑίδησεβ ἱπιρίϊεά ὈΥ τς ἀοουπιεηξ ἀπά 

σοπβοααθηῖν οης οΥ οἴπεν οὗ ἔπε ργεηλβεβ 8 ἰηνα ἰἀδίεά. Τῆς οἷγ- 
οσυπιγβίδηςαβ ἱπιρ εα δΔηά ἰηαϊςαϊεά ἀγα βιρρροβεά (ο δεϊοηξ ἴο ἃ ἀδΐε 
ἀεβηίτεῖν Ιαῖες ἐῆδη {πε {ἰπιε οὗ Νεγο ; δηά ἔγοπι [πί8 βυρροϑίείοη ἰξ 
ἔοϊοννβ εἰέμεν ἴῃδὲ 81. Ῥεῖογ αἱά ωοὲὶ πγίϊε τῆς Ἐρίβεϊς ογ παξ δε 

ἀἰά ποῖ ρεγίβῃ ἀπάθνρ Νεγο. ἴη εἰΐμπεγ σαβϑε πε Ερίβεϊε ἴ8 ἤονν σοπΊ- 
ΤΊΟΩΪΥ δϑδβίφηεά ἴο {πε γείζη εἰΐμεγ οὗ Ἀοπιτίδη (Α.Ὁ. 81-96) ον οὗ 
Τεα͵δη (Α.0. 98-.117). Ῥγοΐεβϑου Ουηκεὶ (ἔοῦ Ἐχδηιρίθ) ἰῃ ἃ ρορυΐϊαγ 
ΠΟΠΙΠΊΘΩΪΔΙΓῪ ΓΕΟΘΠΕΪΥ ρα] ΙΒμε4 1 εηάβ ἢίβ ἱπιίγοάδασίίοη στῇ {δα 
ψογάβ: “Τῇα πηοῦὰ ργεοίβε ἀδζίην οὗ ἴῃς Ερίβεῖα πιαβϑὲ θὲ ἀεξζεγηχίπεά 

ἴῃ δοσογάδηςς ψίἢ ἐδ ρεγβεσυξίοηϑ ἀρονε πιεηϊοηεά, τ ἢ πίοι, ἰξ 

ταυβὲ 6 οοηΐεββεά, ψὰ ἃγὲ ποὲ ρεγίεοιΥ δοαυδίηξεά, Νον δα 
Νεγοηίδη ρεγβεοαζίοη αἴεςϊεά οηἷν ΝοπΊε δηά ποῖ ἐπε ὑγονίῃοαβ. 

Οη ἴδε οἵἴπεν παπά πιοῦὲ σεησγαὶ ρεγβεουζίοηβ βεθπὶ ἴο ἢανα [ακθῃ 

Ρίαςε υπάεγ Ποηιείδη. ΤὮε εἰπε οὗ Τγδήαη, ὑπάδν τ Ποπὶ ἃ ρεγβεου- 
τκίοη (Α.Ὁ. 112) ἴο ψῃίϊσῃ ἐπα Ἰεϊζετβ οὗ ΡΙαΥ ἴο ἴπῸ ἐπιρεγον ἐεβεϊγ, 
οογίδίη!υ ἴοοῖ ρίασε ἰῇ Αϑβϑία Μίηου, ἰ8 ορεῆ ἴο {πε οδ᾽εοξίοη παῖ 
ἔποη τῆς ΟἸ γί βιίδηϑ ψεγε σοπλρε δε ἴο οὔεν βαογίβοο---ἰο ψῃϊοῃ {πὰ 

Ερίβεϊε 88 ηο γεΐεγεηςε. Ουγ Ερίβι!ε ἰβ ἐπεγεΐογε δεϑὲ αββίφηεά ἴο 
τῆς εατὶν ρεγίοά οὗ ᾿οπηιίτἰδη᾽8Β γείΐση. Α 8111 ἰδΐεγ ἀδιίως (Ξε. τῇδῃ 
πε γείρη οὗ Ττγαΐδῃ ἢ) ἰ8 Ἄχοίϊυἀεά Ὁ. ἐπε ἰδοῖκ οὗ γεξεγεησαβ ἴο σ ποϑδὲς 

δηά {πε Ερίἰβοοραῖο.᾽ 
Ῥτγοΐεβϑοῦ Ἐδηλβαν δἰ ΠΑ υν βυρσραβίβ, οἡ ἴῃ Ὀαδβἰ8 οἵ με σοηϊοηξβ οὗ 

{πε Βρίβείε : “ Το Εἰγβὲ Ερίβεϊε οὗ Ρεῖεγ ἤδη πιυϑὲ ἢανα ὕεεη ψγίζίεη 
βοοῃ δῇϊογ Νεδβραϑίαπ᾽ Β γεβαπιχρίίοη οὔ ἐπε Νεγοηίδη ροΐίον ἰῃ ἃ πῆογε 
Ρτγεςῖβε δηά ἀεῆηΐξε ἔογῃι. [{ ἱπιρ᾽ἰδβ γεϊδιίοηβ θεΐγεεη Ομαγοῦ δηά 
Θιαΐε ψβίσοἢ γε ἰαΐες ἔβα {πε Νεγοπίδη ρεγίοά, δαὶ ψμίο ἢ μανα ΟὨΪΥ 
͵υδὲ Βεραη."5 

Ῥγοΐεββογ ὕοῃς ὃ ἀγρεβ παῖ [πε σοηαϊξίοηβ ἱπιρίϊεά Ὁ. πε Ερίβε!ε 
θεὲ τῆς εἰπης οὗ Ττααη, αηὰ ἀγριιεβ, ἃ8 ἀραίηϑι Ῥγοΐεββογ ἤδιηβαν, παῖ 

“ βίησε ἔπογ αἷβο Βὲ τῆς ἰαΐεγ ἀδῖβ, ἔπεν ἔαγηΐϊϑῃ πο σγοαπά ἔογ ἐχοϊαά- 
ἰῃς ἰξ ἰπ ἕαλνουν οὗ δε εαγίίεν ". Ηἱβ8 σοποϊυβίοη ἰδ: “Τῆς ἀδίᾳ 
βυρρίἰεἀ ἴῃ ἔπε Ἐρίδι]ε ἀπά ἰπ Κπονγῃ δὰ ργεοίβεϊυ ἀδϊεγπιίπαρῖε ἢίβ- 
τογίςδὶ οἰγοιπηϑέαποεβ 40 ἢοΐ τψαγγαηξ ὧ8 ἴῃ ρίδοίησ ἰ[8 σοπηροδίτίοη 
τῆογε ἀεβηϊζεῖν ἐμαη ἰη τῆς ἰαϑῖ αυαγίεγ οὗ {πε Βγϑῖ, ογ ἴμε Βγεί 
αυδεῖες οὗ ἐπε βεοοηά, σεηΐαγν ". Εογ [8 ε γεΐεβ ραγεὶν οὐ Ῥγο- 
ἔεββογ Ἐδπιβαγ᾽ 8 ορίπίοη ἰδὲ “τῆς Ὠἰβίογυ οὗ ἴῃ βργεδά οὗ ΘΟ γίβ8- 

τὲς ϑολνίζίον ἀφς Νέμεη Τεείαπιεμίς πο Ὠδεγεείεί μπὰ ζὩγν ἀΐε Οερεκισανί 
ἐγκιἄγνε. .. Οοιάπρεη, τροϑ. 

Τὰς Οπηγοῖ ἐπ ἐκε Κονιαη Ἐνηβίγε (διχι ἢ εἀϊίοη : [οπάοη, 1893), Ρ. 282. Ης 
δβϑίρτβ ἴξ, ἐμβεγείοσγε, [0 ὁ. Α.Ὁ. 80 δὲ ἔπε ἐεπά οὗ νεβρδβίδη᾽ Β τεΐρῃη. 

3 Ἐπογεἰοῤεάϊα Βὲδίϊεα 111.) “ Ῥεῖετ, [Ὡς ἘΡίδβι168 οἵ᾽". 
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τἰδηϊτν ἱπιρεγαιϊίνεῖν ἀεπιαπάβ ἕο 1 Ρεῖεγ ἃ ἰαΐεγ ἀδίε (ἤδη αῇς. 64"; 
δηά ἔγοπι ἰἃ ἢς ἀεάυςσεβ [Πδ σογοίαγν : “ὍΤῆς ἰαΐεν ἀαΐα γεηάογβ ἰΐ 

νΕΓῪ Ὀγοῦδοίε ἐμαὶ Βαδυίοη ἰβ επιρίογεά Ησυγναῖίίνε!Υ ἴον ἤοπιε, δο- 
ςογάϊηρ ἴο εν. χίν. 8, χνὶ. 19, χνὶϊ. 5, χυἱἱϊ. 2, 10, 21 "". 

Ῥγοΐεββογ Οοηεβ σογοϊϊαυν ἄεβογνεβ αἰζεηϊίοη. Ηδ βϑδηιβ ἴο 
ϑβαηα δαὶ πὰ ΟΠ γι βείδῃβ βίαγίεαά δἴγεβῇ ----ἶἰσ πόνο οὐ ἐχ πὶμὶϊο--ῖο 

δνοῖνε πιοάεβ απά ἰάϊοπιβ οὗ τπουσῃξ ἴον ἐπεπιβεῖνεβ. ϑυσῇ δὴ δ8- 

βυπιριίοη ἰβ ἀςπηοηβίγδοίΥ ἀηΐϊεηδδία. ἴη ἔπε ραγίίςυαγ σα86 οὗ βυςἢ 
οἰρῃεγ-Ϊδησυαρα 88 {Πί8, ἰξ ἰ8 σαγίδίη ἴπαΐ ἴῃς ΟΠ γί βείδηβ ἀρργοργίαϊεά 
ἴδε ἰηνεηθοηβ οὗ ἔς δενγβ, γῆο ἰῃ πεὶγ οσση ορργεββίοηβ δηά {πεὶγ 
οὕ ρεγβεουϊτίοηβ πδά ἰεαγηβά ἴο νεῖ! {πεὶγ ἤορεβ ἔγοπι 411 Ὀμὲ ἔδε 

ἰηϊταῖοά, Βαδγίοη νὰβ ἴῃς σγεδὲ ἀπά ἰγρίοδί ορργεβϑογ, δηὰ ἢδγ 

Βυσοαβδβογβ ἰη {πε ραγὶ πδΐυγα!ν γεσείνεά ΠῸΡ ργΌρογ πᾶπιεὲ. Ἐοπις 

8 ποῖ ἴδε ἀεδοίαγεά δηά ἰηῇεχίδ]α ἐπεπιν οὗ ἴῃς Φενίβῃ παιίοη 848 ἃ 
σοῖς Ὀεΐογε ἴῃς εἰπε οὗ Οαἰίσυϊα; Ὀυῖ Εοπια βίοοά Ῥεπίηά Ηεγοά 

πε Οτεδῖ, δὰ Ῥοπιρον πδά ἀδβεογαίεά ἴῃς Τεπιρίς αἱ Φεγαβαίεηι. 
ῬΠΠΟ πυρῆς ἴογρῖνε δπά ἴογρες ες ουΐγασψεβ ψῆῃϊοῃ ῬοπΊρεν δἂπά 
Ηδετγοά Πδά ρεγρείγαϊθά ἰῃ ογάεγ ἴο πείσῃίεδη πε ἐπογη ιν οὗ (δἰ συΐα᾿ 8 
οδῆδεησεβ, θυ τῆς βαίπιβ οὗ ϑοϊοπιοη δηά ἴῃς ενἰάθησς οὗ Φοβερῇαϑ 

βυξῆσε ἴο ργονε ἴδαϊ ἔογ βοπιεὲ οπια ψγὰ8 αἰγεδαν ἴῃ6 Θηθ ΠΥ ἰη {πε 
Ιαϑὲ σδηΐυγγ Β.ο. Εογηιαὶ ργοοῦ ἴπαὶ {πε ΨΦενβ δοΐωδ!ν ϑροῖε οἵ 

Εοπηα ΌΥ͂ {με παπιε οὗ Βαῦγίοη Ῥεΐογε ἰἢς ἀεβιγυσίοη οὗ Φεγυβαίεπι 
ἴῃ 4.0. 70 8, ἰπάεεά, ναπίίησς. Βαΐῖ {δε ἰάἀεητιβοαξίοη οὗ οηια τ ἰτῃ 

Βαδγυίοη αδπά ἔῃ σοηϑεαυδηξ ἰγαπβίεγεπος οὗ τῇς ρδγαρδεγηδ δ οὗ 
Βαδγΐίοη ἴο βοηλε ἰ8 ραγῖ ἀπά ραγοεὶ οὗ ἔπε δροοαϊγρίίς νοσϑθυϊαγν 

βιὰ ραβββά ονὲϑγ ἰηΐο ἴῃε ἰδησυαρε οὗ [6 ΒΔΌΡΙ8ι1. Τῆς δαΐδογ οὗ [ἢ ς 
ἙἘρίβε!ϊε μῃαά πο πιογὲ πεβά ἴο ἜἼχρίδίῃ ἢΐβ αδε οὗ Βαδγίοη πδη μδά δα 
Φενίβῃ ροεῖ ψῆο ψγοίς ἴῃ (Πς ἠδπιε οὗ ἔπε ΘίΌγΪ ἀηά βαϊά ἰῃ γεΐεγεμος 
ἴο Νέτο :- 

“ Ροεδῖβ 884} σιουγη ἕογ πες, [ἢγίσθ-Βαρίεββ Οσγεεςος, 
ΝΝνῇδὲ τίπτε τῃς πισμεν πίη οὗ πιϊρμεν Εοπιε, 
Οοπηίηρς ἔγοηι [τα]ν, 8841} ρίεγος τῃίης 8: ιπ|08---- 
Α Οοά-ΠΚε πιογίδὶ, θογη (παν βαγ) οὗ Ζευβ 
ΒΥ ἰαάν Ηεγα, ψῇο σψίτῇ ἀυϊοεῖ βοησβ 
5841] βίαν δ'8 Παρίεββ πιοῖμεγ ἀπά πΊΔΩν πιογα. 
Α 5ῃδη,εΐεββ ργίησε δηά τογγίδίε ' Ηδ 8841] ἢν 
Εγοπι Βαδγίοπ.. . ."1 

Απά «ραΐπ πε ργορμεβιθά ἐμαὶ δἴεγ ἃ εἰπια δηά {ἰπ|6ὲ8 δηά ἢαϊξ ἃ 
τίπιε 3 

τογϑουϊα, δὲδγ μα, ν. 137-143 (ΘςΒοίκοη: 1,εἰρΖίς, ᾿ρολ). 

3164. 154: “ἐκ τετράτον ἕτεος "; οοπηράᾶτε Ὠδηϊεὶ νυἱὶ. 25. 
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“«Ἐγοπηὶ ραν ̓Ὦ ἱπῖο [ἢ 868 ἃ 8Βῖδγ 8}4] [41] 

Ταῖς 8ῆ41} οοηβαπ)α τὶς το ἴῃς οσεδη σἱάς, 

Αηά Βαδγίομ Ὠεγβεῖῖ, δηά [ταῖγ.. . ᾿1 

Νεγο᾽ 8 δοῃίενεπιεηῖβ δά άεά πγαίγίο ας ἴο ἴῃς βρεςοϊβοκίίοη οἵ Απίί- 
οἰ γῖβε ; θυξ ἔπε ὈοοΙ οἵ Ὠαδηΐεὶ απά οἵπεγ ἀροσαίγρβεβ, νῃϊο σψεγε 
ἀἰνεσεῖν οὐ ἱπαϊγεοιν ἱπβρίγεά Ὀν ἐῆς ἐχρεγίεπος οὗ ἴῃς Φενβ ἀπάοῦ 
Αητίοσδυβ Ερίρμδπεβ, ἢδά ἰοηΐ αϑὸ ἐβίδ ἰβῃεά [πε οοάς οὗ ἰαησυασε 

ὈΥ ψΒίοἢ εαοῖ ραγέσαϊαν ρεγβεσαΐογ ψα8 ἰἀεηςδεα πε με ναηϊβῃεά 
ἴγρε. ἴω {δε εἰπε οἵ Αητοομ8 βυοῇ ἀἰδρυΐϊδε γὰ8 ἃ ἤδοαββαγν ργε- 
οδαξίοη ; ἀπά [τ ψὰ8 80 ἀραίῃ ἰὴ τῆς τίπτε οὗ Νεγο οὔ Νεβραβίδω, οὗ 
Ποπικείαη ογ Τταΐαη. [ἢ ἕαςϊ, Ργοΐεββϑογ Οοης᾽ 5 σογο  γῪ ἢ88 ποιϊμίηνσ 

ἴο ἀο ψίξῃ Πΐ8 οοποϊαβίοη. Δ Βεπανεῦ δὴν ΟΠ βείδη οοπιπγχυηϊξν Ρε- 
οσᾶπηα ἐχροβεά ἴον ψψῇδζενερ γεϑβοη ἴο δίίδοίς ΌῪ δὴν γεργεδεηΐαίίνε οὗ 
τῆς ϑίαϊε, ἕῃς ϑίαϊε Ῥεσαπὶα ἴογ ἔπθπὶ ἴῆς δῃοπΊΥ, δηά {πογεῖογα 

Βαδγίοη. 
Ἐον Τγα͵δη᾿ β δίεἰζυάς τοναγάβ ἴῃς ΟΠ γί βιίδηβ οὗ ΒΠγηία τὰ πᾶνε 

ΔηΊρΙς ἰαβεϊπιοην---Πδηΐτ8 ἴο ἴῃς ἴδοι οὗ ἰηάερεηάεπος αἀἰϊβρίαγεά ὈΥ 

Πἰ8 Ἰεραῖε, ες γουηρεῦ ΡΙΐηγ. ἴπ α.Ὁ. 112 Βιπγηία τα ἰῃ ἃ Ὀδά 
βϑίδλῖεσ. Τπεῦε ψεγῈ πιδΩν Δῦυδ8ε8 ψἢϊςἢ ο4116« ἔογ γεπιεάϊεβ, αηά δα 

Ῥγονίπος ψαβ ἀϊβίγαςϊεά ὈΚ ἰδοϊίοηβ.2 Τῆς ἰανν ψἢἰςἢ ἔογραάς ἔδα 
ογπηδιίοη οὗ οἰαῦβ οὐ δββοοίαςίοῃβ ἴορ ἀϊεγεηϊ ρύγροβεβ μαά ἔδι θη 
ἰηῖο αδεγβηοε, ἀπά ΡΙΩν Ὀεζϑη ΓΚ τε-εηδοιίηρ ἰξ ἰῃ δοσογάδπος στῃ 
Τγαϑ απ 8 πιαπάδϊεΣ Οη {Π|8 ροϊΐον Τγαΐδη ἰηδίβίεα 80 βίγοησίν ἐμαὶ 
με γεζυβεά ἴο δυϊπογίβε ἃ ὅγε Ὀγίραδειη Νἰοοπιεάϊα, ἰπ βρίζε οὗ Ρ] πγ᾽ 8 

ΡγοϊεβίβδίἊοηβ παΐ οὐἱν 150 πιεὴ σψουϊά θὲ δηγο]εά, οηἱν σαγρεηΐεγβ, 
δηά ἴον ἴδε βοΐε ραγροβε οὗ ἀθαϊϊηςς στῇ δυσἢ ἃ σοηδασγαίίοη 8 δά 

τεσοηξγ ἀεναβίαϊζεά τῆς οἰΐγ. Εγοηὶ ἐσχρεγίεσθος ἢς δεϊά ἐμαὶ αἱ] 

σογρογδίοηβ, σδΐενεγ ἤϑῆῆς πεν Ῥογα, αυΐοκίν Ὀεσδπια ροϊ εἰσαὶ 
αϑϑοοίαιίοηβ.ὅ ΤῊ ΪΒ εἰσίά ἱπτεγργεϊαξίοη οὗ ἔπε ἰανν πιαάς, πε ογάϊ- 
ὨΔΡῪ πιεείίηρσβ οὗ τῇς ΟΠ γίβεδηβ αἵ οὔος ἱΠ|εραὶ; δηὰ ἔπετε ὑνεγε 80 
ΤΥ ΟΠ γι βείδηβ ἴῃ Βιςηγηΐα ἴπαξ ἘΠ 6 ἐεηλρίε8 ψψεγε αἰπιοδί ἀδβεγίεά 
δῃὰ [πε συβίοπιαγυ βϑογῆοεβ ψεγα οπιτιεά. Δ Πεη {πε εαϊοξ νγα8 

10 .:. δὲδ. ν. 1τ58-16ο. 

ΞΤχδίδῃ ἴο ΡΒ] ων, χχχίϊ. (Χ}}.}: “ Μεπηποτίσηυβ ἰάςῖγοο ἐς ἰπ ἰδίαι ργονί ποίδπι 
ταϊββυπι, φυοπίαπι τα ἴπ εὰ επχεηἀδπάξ ἀρραγιυεγίπε; χχχίν. (χ! 111.) τηεηγίπαγίπηαβ 
Ῥεονίποίδπι ἰδίαι... ἕδοιοηϊδι8 6ββε νεχδίδῃ᾽". 

8 ῬΙΩΥ το Τταΐδη, χονί. (χον!!.): “ ΕάΙςυπι πιεὺπιὶ αὰ0 βεουπάυπι πιδη δία ἴα 
Βοϊλογίαβ εβδε νείπθγαδαγῃ᾽᾿. 

4 ῬΙΪΩΥ ἴο Ὑταδη, χχχίϊ. (χ]11.): “Τὰ, ἀοπικίπε, ἀϊβρίςε δῃ ἰπβεϊςαεπάσπι ρυΐξεβ 
Οοἰερίαπι ἔαργογυπὶ ἀππχεαχαΐ Βοηλίπυτα ΟἹ. Ἐρο διϊθπάδπι πα 415 ηἰδὶ ἕδδεσς τεςὶ- 
Ῥίαϊτασ ἢδνα ἴασε ΘοπΟα580 ἴῃ δἰϊυά υἱδίυτ; πεςεγῖς ἀἰ Β1ς116 ουδιοάϊτε ᾶπὶ ρᾶυςοβ ᾽", 

δΊΤτα)αη τὸ ΡΙην, χχχίν. (χ 1111.) : “" Ουοδουπιαυς ποιηθῃ ὃχ αυδουπίαυς Γαῦδα 
ἀεάοείσηυβ εἶδ φυὶ ἰπ ἰάεπι οοηίταοιὶ {πεσῖς. ... Βείδεγιδε αὺς ὄσενὶ ἥδηι ἢ. 
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Ῥυδ!δῃεά, βοῆς ΟΠ γί βεϊδῃβ ---- ἀρραγθηιν τγεηοσαάθβ, το αδ᾽υγεά 
ΟΠ γί βεδηϊν τῆθη σα! εηρσεά ὃν ΡΙΙηγ---ββεγίεά ἐπαῖ εἰζπεγ ΓΠῈΥ ον 
{πε ΟΠ γι βείδπβ σεπογα!ν σᾶνε ἀρ εἰποῦν {πε ρῥγαςζίος οὗ πιεεϊίηρ ἴογ ἃ 
ςοπηπΊοη πιεαὶ οὐ πεῖν γε! ρίουβ πηεειίηβ αἴ8ο. [{ ἰ8 ἱπιργοῦδδίς ἴμαῖ 
{μοβε ψῆο ρετγβίβίεά ἴῃ ἐμεὶγρ σἱοκεά δηά ἱπηπιοάογαϊε ϑυρεογβείίοη 
βῃου!αὰ ἤανε αραπάοηξαά ἐδεῖγ ψε  ΚΙγ 4886 Π10 168 δἱ ἢ οἢ ἴΠ6Ὺ τεοϊτεά 

ἃ ὨγπΊη ἴο Οἢγίβε 48 Οοά, Ὀυξ [ἴ ἰ8 αππαΐαγαὶ ἴο ἀἰϊδείησαίϑῃ θεϊννεεη 
ἢ ε8ε 4886 10 168 ἀπά (ῃς βυρβεαυεηΐ πχεείίησα ἴογ [6 σοπιπηοη πηθὶ, 

δηά ἴδε βιδϊεπηεηΐ οὗ ἴῃς γεηοραάθβ ΠΊΔΥ ΓΕΔΒΟΠΔΌΪΥ Ὀὲ οοηῆπεά ἴο 

τπεῖγ ον οδεάΐεηος ἰο τῆς εἀϊςῖ, 
Ῥγοΐεβϑου ἘδπΊβαν, πονένεγ, ἰπίεγβ ἔγοπι ΡΠ γ᾿ 8 ἰαησυασε παῖ 

πε ϑἰαϊεπιοεηΐ γεΐεγβ ἴο ἴῇες ΟΠ γίβιίδηβ 88 ἃ ψῇοῖε; “ὍΤΟΥ δά, 

ἰηάεεά, θεδη ἰη ἴπε παρὶς οὗ Ποϊάϊηρ δβοςία! πιεειίησβ, ἀπά ἔεαβείηρ ἴῃ 
σοπηπΊοΩ ; Ὀαξ [18 {Π᾿π ρα] ργαςείος πον δα ἀραπάοηεά 88 βοοη 88 ἔπε 

ϑονεγῃοῦ δα ἰββαεά δὴ εαἰοΐ ἰῃ δοοογάδησε ψ ἢ ἴπε ἘπΊρεγοτγ' Β ἰη- 
βίγυςσζίοηβ, ἕογίἀἀΐηρ ἔπε ἰογπιδίίοῃ οὐ ἐχίβίεηος οἵ ςοάαϊίέαίες ".1 

Απά ἢε δββεγίβ παι ΡΙαν 5 ἰδησυασε ἱπιρ᾽ 168 ἃ αἰβιϊποιϊίοη Ὀεΐσεεη 
τς {Περὶ πιεειίησβα οἵ ἴῃς δνεπίης δηὰ (ἢς [εχ] πχεειίησβ οἵ ἴδε 

τηογηΐην : “Τῇε γερυΐαγ πιογηίηρ πιεειϊίησα ψἢϊοἢ ΡΙΪῺΥ βρεαῖβ αρουξ 

δηά δίς, 48 ψὲ πον, πιαϑὲ ἢανε Ὀδθη τε  Κἰν τπηεεϊησβ, εγὰ ἠοῖ 

δραηάοηεσά, αηὰ ΡΙηγ ΟὈνίουΒγ δοσερίβ ἴΠεπὶ ἃ8 βιγιοαν ἰΙεσζαὶ. Απιά 
τῆς 5ιγίοϊ γερχυϊαϊίοπβ αρουξ βοςίεζίεβ ἐῆς Ἐοπιδῆ ρονεγηπιοηξ 6χ- 
ῬΓΕΒβΙν δ] οννεά ἴο 41] ρεορίε {πε γίφῃξ οὗ πιβεϊίησ ἔογ ραγεῖν γε! σίου 8 
Ῥυζροβεβ. Τῆς πιογηίης πχεοιίης οἵ {πε ΟὨ γί βείδηβ τὰ γεϊ σίου ; 
Ῥαξ δε ἐνεηίηρ πιεεϊίης χα 8 βοοίδὶ, ἱποϊ υἀϊηρ ἃ σοπιπιοη πγεδὶ, απὰ 

τῃογεΐογα σοηϑεϊζαϊεά ἔπε ΟὨ γί βιίαη σοπιπιυπίεν ἃ οοάαϊίία5. Τῆς 
ΟΠεἰβιίδηβ αδραπάοηεά τῆς {Περαὶ] πιεεζίης, θὰ σοηείηυεά ἐπε ἰεραὶ 

οὔς. Τηϊΐβ ἕδος ἰ8 οης οὗ ἔπε υαἱπιοβὲ σοπβεαύδησθ [{ βῆονβ ἴπαΐὶ 
τις ΟὨγίβείδη σοπιπγαη 68 πτεγε ααΐζε αἰΐνε το ἴῃ πεοεβϑίεν οὗ δοΐίησ 
Δοσογαΐϊηρς ἴο ἴδε ἰανν, αῃά οὗ υϑβίηρ ἴῃς ἴογπιβ οὗ {πε ἰἂνν ἴο βογεεῃ 
ἘΒαπηβεῖνεβϑ 88 ἴδγ ἃ8 νγὰβ σοπείβίεης στῇ ἴΠεὶγ ργοίρ[ 68." 5 

Αμραϊΐηδβὲ [18 νίενν ἰξ τηυβὲ Ὅς ἀγρεά, ἰη ἴῃς βγϑὲ ρίαςς, ἔμαὲ ἴῃς 
σοπητηοη ποδὶ οὗ ἴπε ΟΠ γι βείδη σοπηπιαηί Πδά ἃ ἀεῆηίϊτεῖν τε σίουβ 
σμαγδοΐῖεγ δηά σουά ποῖ θὲ αραηάοηβὰ πνίζῃουϊ ἃ Ὀγεδοῦ οὗ {πεῖν 
Ῥυϊηοίρίεβ ; δῃηά, ἰη ἴῃς βεςοηά ρίδαοθ, ἐμαΐ Ρ] Ωγ’ 8 ἰδῆσυύαρε ἰΒ ὉΥ πὸ 
Τθδῃ8 80 Θχρί οἱ πὰ οἰθαγ 848 ἰ8 βυσσεϑίεά. Τῆς δυΐμογβ οἵ {πὰ 
βίδϊεπηεηξ αῦὲ ἃ ἴαγζε Ὠιπιρεῦ οὗ ρεγβϑοηβ δοουβεά οἵ ΟΠ βϑείδηϊυ, 
εἰἴπεῦ ὉΥ δὴ δῃοηντηουβ ἰθζζεγ ογ ὉΥ δὴ ἱπίογπιγ: 41] οὗ ἐδμεπὶ 
σοηνίποοά ΡΥ τπαὶξ {πεν παά πενεῦρ Ὀξεω ΟἾγίβιίδηβ, οὐ ῃδά 

ςοαϑεά ἴο δε ΟΠγίβϑιίαηβ, Ὀν οὔεγίης βαογίβος ἴο ἰάοϊβ δηὰ δίδβ- 

17λε Οπωγελ ἐπ ἰλε Κοριαη Ἐνεῤίγε, Ρ. 206. 

3. 1δἰά. ῬΡ. 210 ἔ. 
ΝΟΙ, ν. 2 
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Ῥῃαπιίησι ΟΠ γίβε: Α8 γεραγάβ {πεὶγ ραᾳβϑὲ ΟὨγίβειδηϊξν ---ἰξ ὄνὸγ παν 
μαά ργαςειβεά Οἢγίβείαηϊεν-- ἴεν δἰῆγπιεά τπαὲξ ἐπὶ8 τψγὰβ π6 βυπὶ 
αηὰ βυδεβίδπος οὗ {πεῖς ογίπιε, ἐπαξ ἔμ ν Παά Ὀδεη δοουβίοηγχεά ἴο 
ΔΒΒοη Ια οὐ ἃ ἢχοά ἀδν Ὀεΐογε βιαηγίβε ἀπά ἴο γερεαξ αἰϊεγπαίεϊν 
ἃ Ὠγπηη ἴο ΟΠ γίβί 48 Οοά, δπά ἴο δἰπά {μεπηβεῖνεϑ Ὁν δῃ οδίῃ---ὔος 

ἴο σοπγηχϊξ δὴν οτγίπιε, Ὀυϊ---ἰο αὐρβίδίη ἔγοπῃ ἐπεξε, Ὀγιίραηάασο, δά α]- 
ἴογν, Ὀγθδοῖ οὗ ἑαϊξῃ, αηὰά γεΐαβαὶ οὗ δὴν ἀδροβίϊ ; ψῃϊο ἢ ἄοης ῃοΥ 

08} ἀεραγίεά δηά δββεπιῖεὰ αραίη ἴο ἰαΐα ἴοοά, ψϊοῃ ἔοοά νἃ8 

ταῖεη ὉΥ 41} ἰορείπεγ, δηά ἱηνοίνεά Ὧο ογίπηθ. Απά ὄνεη 18, ἔπῸν 
βαϊά, ἴον ῃδά σεαβεά ἴο ἀο δἔζεγ ἴῃς εαϊςῖ.2 

Ηετγε, βυγεῖν, ΡΙΩν ἰ8 σοποεγηθα οηἷν ψίτ γεηοσαάθβ νῇο ργονεά 
το δίηχ ἐμαί ἔπε ΟὨ γι βείδη ἴαι ἢ πῃίςἢῃ πεν παά αὐραπάοηεά παά ἰδά 

{ῃεπηὶ ἰηΐο ἢο οτἰπιεβ οὐ νῇῃϊοἢ ἢς πιαδί αἶα σορηίβδαποθ. ΤΠεὶν οδῖῃ 

ν3 ποῖ ργοοῦ οὗ οοπβρίγαου δηά {πεῖν πιεαὶ τγᾶβ ποΐ ἃ σδηῃηίδαὶ ἔεαβί. 
Τὸ ϑ8αἐἰϑὲν ἰπιβεῖξ ἐμαὶ πεῖν ἀδηΐαὶ οὗ ἴῃς οπαγρεβ Ὀγουσῃῖὶ ἀραίηβε 
πε νγα8 ψΕ]}} ἔοαηάςά, Ρ] αν ἐχαπιίηεαά ἔνο 8ἰανεβ, σῇο σψεγα οδ!εα 

ἀδαςἼοπαββ68, απάσρ ἰογίαγε. Εἰπάϊηρσ ποιϊπίηρ ἰη {πεπὶ Ὀυξ ἃ ἴου! ἱπι- 
πιοάεγαΐε βυρεγϑεϊκίοη, ἢς βυθηντεεαά τῃς οαδβε ἐο ἐπε ἘπΊρεγοσ. ὃ 

Τῆε ἔδςοξ ἰ8Β [παῖ ἴῃς ἰαγζα παηῖροῦ οὗ ρεγβοῆβ ἰηνοίνε δηά {πὸ 

ἀουδὲ ψῃεῖπεῦ ἴποβα ψῇο δά γερεηΐϊεά οὗ τῃεὶν ΟΠ γι βείδηϊν δδά 
Ἐπογεῦν ἀεδβεγνεά ἔγεα ραγάοη, σανε ΡΙΊην ἴοοά ἴογ γεβεσίοηυ. Ὁ γίβει- 
Δηϊν δά Ὀδοη γαπιραηΐξ ἰπ ἢίβ ργονίποα, θυξ Πἰβ ἐχρεγίεηςς οὗ ἴπε8α 
δροβίαϊεβ ρανε Ὠἰπιὶ σφοοά δορε ἴδδξ ἰξ ηχίσῃς Ὀ6 σῃεςοκεά, Αροβίδίεβ 
νου πδῖυγαῖν Ῥὲ πιογαὲ Ζθαίουβ ἤεαίμεπβ, δπαά {πεγείοσε ρσοοά 

ῬΙΙῺΥ ἰο Ττα͵δη, χονΐ. (χον!}.}: ““ Ῥχοροβίϊιι8 δδὲ {0 61118 δίπε δυςίογε ταυ]τογαπι 

ῃοπχίηα σοητίπεπβ. Ουἱ περαῦδδηὶ ε888 868 ΟΠ σίβιίδηοβ δυϊ ἔαϊ856 ουτῃ ργδδευηΐε τὴς 

ἄεοβ δρρεϊϊαγεης οἱ ἱπιδρὶπὶ ἴυδ6, φυδπι ῥσορίθγ [00 ἰυββεγαση οὔπὶ βἰ πη] δοτῖβ Ποπγΐ- 
πσηλ δάϊεγεὶ, γα ἃς νίπο Βυρρ᾽ σάτεηΐς, ργδοίεγεα πι]6 ἀϊσεγεηὶ ΟὨτίβίο, φυογαπι Ὡἱ 81] 
Ῥοββα οορὶ ἀϊσυπίυς αυἱ βυπὶ 86 νεγὰ ΟὨγίβεδηὶ, ἀϊπλϊομο8 6856 μυῖαν. ΑἹ Ὁ 
ἱπάϊοα ποπιϊπαιὶ 6886 86 ΟἸγιβιίδηοβ ἀϊχογαπι οἰ πιοχ περανεγαπί; ἤι8868 αυϊάδπι, 5εὰ 
ἀεβίββε, φυϊάδηι δηῖα ρίυσεβ ἈΠ 08 ΟῚ ΠΕΠΊΟ οἰίδπὶ δηἰδ νἱρίπεὶ φαοαιθ. Οπηη68 δὲ 
ἱπιαρίπεπι τυᾶτη ἀεογυπιαας βἰπλυΐδοτα νεηογδίὶ βαηὶ οἵ ΟὨγίβιο πιαεἀϊχεγαης." 

3 ΡῬΙην τ Ττα)δη, χονί. (χονἱϊ.)} : “" Αἀὐβγπιδῦδπε δυξαπὶ μδης διΐῖ886 βυπηπιαπὶ ναὶ 

ουἱρᾶε 8υλε νεῖ εγγογίβ αυοᾶ εββεπὶ 80. 1{ἰ βέδίο ἀΐς δπῖθ 'σετὶ σοηνεηῖγε οδγπγθησις 

ΟἸΒτίβίο φυαβϑὶ ἄεο ἄΐϊοατε βθοῖπιὶ ἰηνίοεπι, Βεαὰς βϑοσζατηθηΐο ποη ἴῃ δβοαῖαβ δἱϊᾳυοά 
οὈδβιίσίηρετε, βεᾶ ἢς ἔυτίδ, πα ἰαιγοοίηία πα δἀὐιϊετὶα οοπιπκιεεταηῖ, πε Πἄδπὶ ζ]]Ἔτεπί, 

τς ἀεροβίταπι ἀρρε] δὶ αὐπεράτεπε; ααϊθὰ8 ραγαοιῖβ τηόγεπὶ 5:1 ἀϊβοεάδηδιϊ διΐ8βε, 
τυγβύδαυς δὰ σαρίεπάμπι οἰδαπι, ΡῬσοτηϊβοσσπΊ ἰαπιεὴ οἱ ἱπποχίυπι; αυοά ἰρϑυπὶ 
ἔλοετε ἀεβίββε ἴροβε οὐϊοίιπὶ τηεὰπὶ, 4υο βεουηδυπὶ πιληδαία ἕμα δεϊδοτίαβ 6886 
νεϊαογασα᾽". 

8 ῬΙΏΥ, ἐδέά, : “Οὐο πιαρὶ8 πεοεβϑαγίυτω ογεάϊἀϊ εχ ἀυμαδυβ δης 8 χυᾶς τϊηίβ8- 
ἔγας ἀϊοεδαπέυτ, αυϊά εββεὶ νεῖ εἰ ρεῖ ἰογῃηεηία αύδεγεγο. ΝΙΏΙ] δἰἰυά ἰηνεηὶ φυᾶπι 
βυρεγβε τίου) ῥγάναπὶ ἱπηπιοάίςαμμ. Ιῴάεο αἰ δία ςορπίείοης δὰ οοηβυϊεπάμση, ἴς 
ἀεςυςυττὶ ᾿ς 
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οἰξίζοηϑ, ἰῃ ιΐαυγε. Τὸ Ἔχεσαΐς ἔποπὶ 411 νου! να Ὀδεη ἰο αἀἰϊπηλτη 8ἢ 

βαγίουβιν ἰῆς ρορυϊδίίοη οὗ Πίβ ργονίηοας. ΑΒ ἃ σοπβοίεπείουβ ρονεγ- 
Ὧογ, 6 ψῈ8 δηχίουβ ἴο ὕγίηρ ῃί8 βεοϊίοη οὗ δίβ βϑυῦ᾽εςῖ8 ἰο τπεὶγ 
Β6η868, Δηά ἢςε Ὀεϊϊενεά (πᾶς τε εἐχίεηβίοη οὗ οἰδιεηον ἴο πο86 ψῆο 

τερεηϊεά οὗ πεῖν ΟὨ γι βεια πεν πσου]ά θὲ ἐῆε πιεδπβ πιοβὶ {πεῖν ἴο 
βεσυγε ἴπαὶ επά.32 [ἢ γοοπὶ ἔογ γερεηΐδηος νγὰ8 ρίνεη, 411 ἐπα 

ΟΠ γιβιίαπβ πίσῃς μ6Ὲ ἱηάυςεά ἴο τεοαπὲ. Ης ἄοεβ ποῖ Ἴοηξεηιτρίαξε 
ἃ ΡοΪίον οὗ τγεϊσίουβ τοϊεγαϊίοη δὲ αἱ]. Τβουσῃ ἴπεγε ταϊσῃς Ὅς ηο 
ογίπχεβ ἰηδογεπὶ ἴῃ (6 ργοϊεββίοῃ οἵ ΟἸγίβεϊδηϊςυ, ΟἸγίϑιίαπβ σεγα 
8: σα ὲγ οὗἨ σαογίϊερίμνι πεη ἴΠαῪ γεΐυβεά ἴο ψογβῆῃΐρ ἴῃς σοάβ οἵ 
ἴτε Επιρίγε, ενεῶ ἰἢ πεν βαιίβθβεά ΡΒ] ἐμαὶ πεῖγ πηεετίησβ ψεγε 
Ρυγεῖν γεϊ σίοιιβ ἰῃ σμαγαοῖογ δηά, τπεγείογε, ἀἰὰ τοὶ οοπβεϊζαϊζε ἐῃε πὶ 
ἃ 5οὐαϊέας αἰτίη (ἢς πιεαπίηρ οὗ με ἶἴαν. Ορβέηαίε ΟὨΒ τ βείδη 8 
δά (ἔγεε ορροτγξυηίείεβ οὗ τγεσδηίδίίοη : ἰξ ἴδεν αἰά ποῖ ἕδκε δά- 
νδηΐασε οἵ [πεῖν ορροτγξυηίτίε8, ἴΏΕῪ αγα ἐχθοαΐεα βιη)ηΊΑΓΙ]γ---οτ, ἐἢ 
ἴδεν ψεγὲ οπιδη οἰτίζεηδβ, [πον παῦε ἱγαηβρογίεαά ἴο ἤοπιε. [ξ γα 

Δ ϑδοςερίεά δηά ἃ απ) αν ἴαος πᾶς ἃ ΟἸγιβιίδη ταϑ, 88 βυσῇ, ἃ 

ογηγίη δ] ὃ----8οὸ ἔδπι!αγ, ἰηάεοά, ἐμαῖς ΡΙίην Ιεανεβ τπαῖρ ογίπης οὗ 886- 

τίίερεα ἴο θ6 ἰηΐεγγεά ἔγοπι ἴῃς βαογίῆσε γεαυϊγεά οὗ ἔποβε ψγῆο σψοαυϊ]ά 
Ῥουε {πεὶγ ἀροβίαϑυ. Ηε σοηξεββεβ ἐπαΐ πε πενεγ ὁσσαρίεά δβυςσῇ Δῃ 
οἴδοία] ροδβίτίοῃ 848 ἴο 6 σδὶἱεά οὐ ἴο ἀεοίάθς ογ δάνίβε ἰω ἔπε οδδβε οὗ 
ΟἸἩ γίβείδηβ, δὰ νγαὰβ ἐπογεΐογε ἱξπογδηΐ οὗ ἴῃς ργεοίβε ἤδίυγε οὗ ἴῃς 

Ῥτοσεεάΐηρβ Βιαῖ πε αἰά ποῖ Βεβίϊαίϊα ἴο σοπάδημη ἴῃς οράυγαῖε," 
ΑἰΒουρῇ δα πιρῆξ ἀουδὲ ψῃεῖπεγ (Π6 ἤδης ἰϊβεῖε, 1 ἰτ ἰηνοῖνεά πὸ 
ογίσηθ, ογ ἴῃς ογίπη68 αἰϊδομίηρ ἰο πε παπλε ψεγα ἘΠΟΓΕΌΥ ρυπίβπεά.ὅ 

11δὲά.: “Μίδα εβὶ δηλ τὰ τοβ ἀΐρηα σοηβυϊδίίοης πγαχίπηε ργορίεσ ρεγίοϊῖ- 

τλιηϊΐζυπι πιυπευπι, Μαεὶ επίτλ οπληΐβ δεῖδτὶβ, οσηηΐβ ογάϊ πὶβ αἰτυ54 0} 6 ΒΕΧῸΒ οἰϊαπ,, 

νοςδηίως ἰῃ ρετίςυϊαπι δὲ νοσαρυηΐαγ. Ναας οἰν δῖα ἰαπίαπι βεά νίςο8 εἰίδπι δίαυς 
Ἄξτοβ βυρεσϑεοηΐβ ἰβείυβ ςοπίαρίο ρετναρϑαίδ εβῖ ; φνας σἱάἀδέμν ἰξίῤ δέ οογγίρὲ ῥοξ5ε. 
Οεεῖς βδτβ οοπϑίδι ὑσορε ἰδπὶ ἀεβοίϊαϊ ἰεπιρία σοερίββα οἰ εὐγασί εἴ βδοσζὰ βο ]οσηηΐα 
ἀϊυϊπεοτταῖββα τερεῖὶ ραβίσπιχας νεηΐγα ν᾽ οι Πάγὰπὶ ουἱπ8 δάπυς ταγίββίπλιβ διρίοσ." 

31δὲ4.: "" Ἐχ ηὐυο ἴδο116 εβὲ ορίπαγί ααδς ἰυσθα μοηλίηυπι ετηεπάδγί ροββὶς βὶ δἱξ 

Ῥδεηϊδηϊίας ἰοςαβ᾽". 

51δἰά.: “ Ἰηπιειτορατὶ ἴρδοβ ἂῃ εἌϑϑεπὶ Ογιϑιίδηὶ, Οοηβίδπϊεβ ἰΐεσαπι ἃς 
τετγεῖο ἱπιδσσσοραγὶ, Βυρρ] οἴμπλ πιϊγαῖῃ8: ρεγβενογαηΐεβ ἀυςὶ ἰμ88,. Νεφμε ἐπὲρι ἀμδὲ- 
ἑαΐμνε, φμαϊδομριφμε 6556 φιοά ζαίεγοπέην, ῥεγεϊπασίαπι ἐεγέε εἰ ἐπ βεχί δέϊονι οδείπα- 
ἴομεν ἀεδεγε ῥηπὶγὶ. Ἐπεταπί δ|1] 8: Π1}}18 ἀπχθητίδε 4108, φυΐα οἶνεβ Ἐοχηδηὶ δγαηΐ, 

δάποιασι ἴῃ ἀτθεπὶ τεπιξίεῃ ἀ08.᾽" 
ΦΡΙοίεβδοσ Ἐδπιβδυ Β ραζδρῆγαδδβε οἱ ΡΒ] Ἰηγ 8 Ψψοσάβ (ἐδίά.): ““ Οορηπίτοηὶυ8. ἄς 

ΤΟ βὔδηϊβ ἱπίεγῆι πυπηαυᾶη; ἰάεο πδβοῖο αυϊὰ εἰ αυλίεπυβ δαὶ ρυηϊσὶ ϑοϊθαὶ δυΐ 
αυλετ".. δ 8ςε6 ποίε (1) σηῤγα. 

5 1814. "ΚΝ ςο τηεάϊοοτίίες Παςδίϊανὶ δἰϊπε δἰίχυοά ἀϊδοτίταεπη δείδια πι δῇ αὐιᾶπι- 
1ιδεῖ τοπεσὶ πἰ81} ἃ τοδυδβειοτίδυ5 ἀϊβετγαπι, ἀδείας ραεηϊτθητῖδςε νεηΐᾶ δη εἴ ΄υΐ οπιπῖπο 
ΟΜ βιίϊδηυβ δας ἀεβίβθβα ποπ ῥγοβὶἑ, ποπίθη ἰρβιπ), δὶ θαρίβ οατεαῖ, δ ἤδριτία 
φοδαοσεηιία ποιχίηὶ ρυπίδηπιοτ "", 
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Βυσῇ ἀουδίβ 48 {πῖβ ἀγοβε ἔγοπι. ἢἰβ ἐχδπιίπαίίοη οὗ ἴῃς γεπεραάθβ 
δηά [πε 8ΐανεβ ψγῇο ψεγε διε ἀξασοῆδββεβ, ἰπ ψῃϊσῇ ἢς ἰεαγηεά 
{μαῖ ποτα αγε Ὧο ογίηχεβ οἵπογ ἴπδη οαογίσρίμνη ἱηνοῖνοά ἰῃ ἴῃς 

Ὠδηιε, δηά, {πεγεΐίογε, νὰ8 Ἂπιροϊάεηεά ἴὸ βυσρεοβὲ παῖ γεπορδάθβ 

Βῃου!ά Ὀὲ ραγάοηρά. 

ΤΡ Δ 8 ΔΏΒΕΓ δυϊπογίβεβ 6 ροϊΐον βυρρεβίεά : “Αὴν οπα 

ψΟ ἀφηΐθβ ὑπαὶ πε ἰβ ἃ ΟΠγίβείδη δηὰ σίνεϑ ρίαίη ργοοῦ οὗ ἢἰβ 

τραϊῃξαΐπεββ, [πδξ 'β, ΌὉΥῪ ψογβῃϊρρίης οὐὖῦ σοάβ, ([ῃπουφσῇ πίβ ραβὲ πιᾶὰν 

ηοΐῖ δε αρονε βυβρίοίοη, 8ῃ41] οοίαίη ραγάοη ὃν ἢΠἰβ γερεηΐδησε ".1 ΝῸὸ 
ἈποηγυπΊουβ δοοσιβαίίοηβ αγὰ ἴο Ὀὲ εηίεγίαϊηεά,32 δηὰ ΟΠγίβείαηβ ἀγα 
ποΐξ ἴο δε βουρῃέ οὐ. [1 ἔδπεν αγὲ Ὀγουρῃς Ῥείογε ἐπε σονεγηοῦ δηά 
Ἄσοηνίςίεά οὗ Ῥείη ΟΠγίβιίδηβ παν πιυβί, οὗ οουγδα, θὲ ρυπίβῃεά. 
ῬΙΐην αἰά νγε}} το ᾿ηνεβείψαϊε (6 σᾶβεβ οὗ {πε 80- δ] εά ΟΠ βείδῃβ, 
ψὯὸ παά Ὀεεη ὕὈγουσῃξ Ὀεΐογε ἢἰπ).5 ΝῸ σεπεγδί ροίΐου σδῆ ὲ 
ἰαϊά ἄονη. Ὑγαίδη ἰβ σοπίθης ἴο δεῃάογβε ἴῃς εχίβιίης ᾽ργαοίίος οὗ 
Ρυηιϑῃίης οράυγαϊε ΟἸγί βείαπβ 485 ΟΠ γίβιίαηβ, απ ἴο βαῃοϊίοη ἐπα 
Ραγάοη οἵ ϑιυοῦ Οἢγίβιίδηβ 486 ψεγε ργεραγεά ἴο γεποιπος {δεὶγ 
ΟἸὨΒ γί βείδηϊ εν ἀπά ἴο γα(ν τπεὶγ γτεηαποίαζίοη ὉΥ ρεγίογπιαπος οὗ 
Βεδίμεη γἰίεβ. 

Τνδ)δη᾿Β εηδογβεπηεπὶ οὗ [6 δοϊίοη ψῃϊοῃ Ρ] εν ἴοοῖ τίτδουΐ 
μαβίϊαϊίοη αραίηβὲ (ες ΟἸ γι ϑείαπϑ α5 σμεΐ, ργονεβ μας ““ρεγβεουϊίοη 
ἴον {πε παπηε" ψ8β αἰγεδὰν δὴ ββίβ βηεά δηά [ἈπΊ Παρ ραγὶ οὗ 
Βοπίδη ροϊΐον. [δ ΡΙΐην παά δε ργεβεηΐ δὲ {γία!β οὗ Οῃγίβείδηβ 

Ὀεῖογε Ῥεςοηγίης φονεγηογ οὗ Βι[Ὠγηΐα, ἢς πιρῃὲ πανὰ ἰσαγηθά ἐμδῖ 
{πε νυϊσαν ψεγε πγοηςἤ ἰπ δου δίηρ ἔοι! ογίπγχεβ ἴο ἔς ΟΠ γίβείαπβ, 88. 
βυοῆ. Βαξτδογε 8 ἢο υεβείοη παὲ ΟΠ γί βείαηϑ, 48 ϑυσῆ, νεγα [ἰαδίς 

ἴο σαρίξαἱ ρυπίϑηπιεηπί. [π ἴῃς βἤγεὶ ἰηβίδπος, ψἤθη πὰ δά οηἷν ἴο 
ἀο νίϊῃῇ ἴποβε ΟΠ γίβιδηβ σψῆο γεΐυβεά ἴο δροδίαιίζε, Ρ] Ων οοη- 
ἀεπιηρά τποπ το ἀφίῃ δἰπιοβὲ ἰηβειποξίινεῖν 88 ἃ πιαίξεν οὗ γουϊίπα 

Δηά ἱπηπγχεπιογίαὶ ἰγδάϊτίοη. 
ὕπάεν ᾿Βοπιτίαη (ασοογάΐϊης ἴο Ὠίο (ὐαββίυ8) Εἰανίαβ Οἰεπιεηβ. 

να ρυξ το ἀδαῖϊῃ οὐ {με οἤάγαε οὗ διμείβπ), δηὰ πᾶν οἴπεγβ νῇο 
ἐπιογαςεά τῆς οσυδβίοπῃιβ οὗ ἴῃς δεν ψεγε σοηάριηηεά ἴο ἀδαίῃ ογ 

Δ ἼΓγαδη τὸ Ρ᾽πγ, χονὶϊ, (χον11}.)}.. ... . Ῥυηίεπάϊ βὺπε [ἴα ἰάπιεη αἱ ααὶ παρανετγίτ 

86 ΟὨ γί βιίδηυπι ε88ε ἰάχυς τα ἰρβᾶ τηδπίββίυσῃ ἐεοοτίς, ἰά εβὲ βυρρ!ςαπάο ἀΐ8 ποϑβίγίβ, 
αυδπηινὶβ Βυβρεςίυβ ἱῃ ῥγαδίεσι πὶ, νεπίδπὶ 6χ ρϑεηϊ θη ἱπιρεῖγει ". 

31δὲά.: ““ϑῖ'πε δυσίοτε νέζοὸ ργοροβίεὶ [110 6111} ἴῃ πι}1]0 οτίπλὶπε Ἰοσυπι Πάρετγε.: 
ἀεδεηῖ. Νδπὶ εἰ ρεββίπιὶ Ἔχε ρ 1 πδὺ ποβίσὶ βαθοῦ  δδι.᾽" 

81δὲά.: “ Αςἴαπιὶ ΄υεῖὰ ἀεθυΐξεί, πιὶ ϑεουηάε, ἴῃ ̓ Ἔχουκίεπϊβ οδυβίβ εογὰπὶ χὰὶ 

ΑἸ βείδπὶ δά ἐς ἀείδιὶ ἔχεσυπε βεσυῖυ8 ε8. Νοαυς επἰπὶ ἴῃ υπίνεγϑυγω δἰϊψυϊά χυοά 

αυδδὶ οογίδπι "οσιδη 'μαρεδὶ οοηβίίζυϊ 'ρΡοίεβε, Οοπαυϊτεηάὶ! ποη βυπί: 8ἰ ἀεξεσαηϊαγ 
εἰ ἀιζυδηΐυς, ρα πίεπάϊ ϑυπὶ". . .. 
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ἀερείνεά οὔ πεῖν σοοάβ, Η!8 νίἕε ᾿οπη 16, ἃ γείαξίνε οὗ μα Ἐπιρετου, 

ψᾺ8 ΠΊΘΓΕΙΥ Ὀαηίβηθά ο Ῥαηάαϊεγία. 

δυείοηΐιι 3 ἀεβογίρεβ ΒΪανία 8 Οἰεπηεῃβ ἃ8 ἃ πιδῇ οἵ σοηζεπιρ δίς 
ἰηδοείνιγ---α σοηνεητίοηαί ἀεβογίριίοη οἵ ΟΠ γί βείδηβ ὅ---ἀπα βαγβ ἐδαῖ 
ἢε ψϑ8 ρυΐ ἴο ἀεαίῃ οἡ ἐπε Ὀαγεβὲ βυϑρίοίοη. Ευβερίαβ " δββεγίβ 
ἐχρ οἰεἶῖν ἐμαὶ Ποηλ ἃ ττὰβ Ὀδηϊβῃεά τυ πγδὴν οἴδεγβ, θεσαυβε 5δς 
Ῥογα τ ζηαβ8 ἴο ΟἸγίϑε. Ῥγορδδῖν δς ΟὨγίβιίδηβ ψεγε γεραγάδα δ8 
ἃ Φενίβῃ βεοξ ψῆο σου ποὲ οἰαίπι ἔπε ργίν!ερεβ οὗ δενγβ ργορεγ. 
Ενίἀεητίν ἐπε βεσὲ τγαᾶβ ργοβογίρεά. Α Ομ γίβιίδη 88 βυοῖ νψαβ8 [8016 
ἴο ἀεαδίῃ, Ὀαηίβῃηιεηΐ, οὐ σοηβεοβίίοη οὗ δβ σοοάβ. Ποπιί τίη (48 

Εαβεδίυβ ὃ 8408) να 8 {πε βεοοπά ρεγβεσαΐογ οὗ με ΟΠ γί βείαη Ομυγοῖῆ 
δηά ηγδάς Πἰπη86 1 [ῃς Πεὶν οὗ Νεγο᾽ 8 ὈῬατεῖς ψίτῃ Οοά. Βαὲΐ δοοογάϊησ 

ἴο Ηεραβίρρυϑ,5 48 γερογίεά ὃν Εμδβεδίυβ,7 Ποπιίείαδη βεορρεά {πα 
Ρεγβεουϊίοη δἴζεγ Ἵχαπιίηίης ἴῃς σγαπάβοηβ οἵ δι άαβ, ἔπε Ὁγοίδογ οὗ 
Ψεβιυ5.8 

1Ἰχνῖϊ. 14 (ερίϊοπλς οὗ ΧΙΡὨΙ] 8) : Κἀν τῷ αὐτῷ ἔτει (Λ.Ὁ. 95) ἄλλονε τε πολλοὺς 
καὶ τὸν Φλάβιον Κλήμεντα ὑπατεύοντα, καίπερ ἀνεψιὸν ὄντα, καὶ γνναῖκα καὶ αὐτὴν 
συγγενῆ ἑαντοῦ Φλαονίαν Δομιτίλλαν ἔχοντα, κατέσφαξεν ὁ Δομετιανός" ἐπηνέχθη 
δὲ ἀμφοῖν ἔγκλημα ἀθεότητος, ὑφ᾽ ἧς καὶ ἄλλοι εἰς τὰ τῶν ̓ Ιονδαίων ἔθη ἐξοκέλλοντες 
πολλοὶ κατεδικάσθησαν, καὶ οἱ μὲν ἀπέθανον, οἱ δὲ τῶν γοῦν οὐσιῶν ἐστερήθησαν" ἡ 
δὲ Δομιτίλλα ὑπερωρίσθη μόνον εἰς Πανδατερίαν. 

3 Βονιξέαπ χν. Ὠεηίψφας ΕἸανίυπι ΟἹ επγεπίοπι ρδίσιο! υπὶ βυυτα οοπιετηρεδβίπχδε 
ἱπεγιίδε. .. τερεηῖς εχ ἰεηυϊββίπια βυβρίοίοπς Δ πίπὶ πορ ἶρθο εἰυβ οοηβυϊδῖι 

Ἰῃτογεσαῖε : αυ0 πιᾶχίπης ἔδοϊο πχδίαγανῖε [δὶ εχ πὶ. 
8 σοπραγε Τασι} π᾿ 8 Αῤοίορν, χὶιϊ.: "ϑεά δ᾽ῖο ἀυοαὰς ἰπίυγίατι πη τέο 

Ῥοβιίυϊλταυς εἰ ἱπέγυσϊυοβί ἰπ παροι 8 ἀϊοίτησς. ... Οὐοπηοᾶο ἱηέγυςίαοδίὶ νἱἀεηχυς 

περοιβ νεβίσίβ, οὐπὶ φυΐδυβ εἰ ἀθ χφαΐϊδιυιβ νἱνίτηυβ, ΠΟη βοῖο, ϑεὰ 8ὶ οδγί πηοῃΐδβ {188 
πο ἔσεσυεηίο, δἰίδτηδ εἰ [14 ἄϊα ΠοιηΟ βυτλ." 

4 Ηξέονίαε εεεϊφεἑαςέίεας, ἰἰϊ. τ8: “ εἰς τοσοῦτον δὲ ἄρα... ἡ τῆς ἡμετέρας 
πίστεως διέλαμπε διδασκαλία, ὡς καὶ τοὺς ἄποθεν τοῦ καθ᾽ ἡμᾶς λόγον συγγραφεῖς 
μὴ ἀποκνῆσαι ταῖς αὐτῶν Ἱστορίαις τόν τε διωγμὸν καὶ τὰ ἐν αὐτῷ μαρτύρια παρα- 
δοῦναι. οἵγε καὶ τὸν καιρὸν ἐπ᾿ ἀκριβὲς ἐπεσημγναντο, ἐν ἔτει πεντεκαιδεκάτῳ 
Δομετιανοῦ μετὰ πλείστων ἑτέρων καὶ Φλανίαν Δομετίλλαν ἱστορήσαντες, ἐξ ἀδελφῆς 

γεγοννῖαν Φλανίον Κλήμεντος, ἑνὸς τῶν τηνικάδε ἐπὶ Ρώμης ὑπάτων, τῆς εἰς 
Χριστὸν μαρτυρίας ἕνεκεν, εἰς νῆσον Ποντίαν κατὰ τιμωρίαν δεδόσθαι." 

5 Ηἰδἰονίας δοοίφεαφέΐεαε, ἰἢ. 17: "" Τῆς Νέρωνος θεοεχθρίας τε καὶ θεομαχίας 
διάδοχον ἑαυτὸν κατεστήσατο. δεύτερος δῆτα τὸν καθ᾽ ἡμῶν ἀνεκίνει διωγμὸν, καίπερ 
τοῦ πατρὸς αὐτοῦ Οὐεσπασιανοῦ μηδὲν καθ᾽ ἡμῶν ἄτοπον ἐπινοήσαντος." 

5 Ἡδερεβίρρυβ νγᾶβ δῃ Εδβίογη--- το Ὁ] γ ἃ πδῖϊνε οὗ Ῥαϊεδβιίηε. ΗςἜ νἱβἰιεὰ Κοτῃβ 
ἴῃ τῆς αρίβοοραίς οἵ Απίςείυβ () α.Ὁ. 155-156) δπὰ ρυδ᾽ίβμῃεά ἢἰβ ἔνε Ὀοοΐβ οὗ 
Μεριογαπάα οὐ Μενιοὶγς (ὑπομνήματα) ἰπ Α.Ὁ. 1806. ὅ8:ς Βατάεπμενες, Οδεολέολέα 
ἀδν αἰξκέγολϊέολεη 1, ἑἐεγαΐμν, ἱ. ῬΡ. 483-400. 

ἸῊΗϊειονίας φοοϊσείαφέΐεας, ἰἰϊ. 20: “ἐφ᾽ οἷς μηδὲν αὐτῶν κατεγνωκότα τὸν 
Δομετιανὸν, ἀλλὰ καὶ ὡς ἐντελῶν καταφρονήσαντα, ἐλευθέρους μὲν αὐτοὺς ἀνεῖναι, 

καταπᾶυσαι δὲ διὰ προστάγματος τὸν κατὰ τῆς ἐκκλησίας διωγμόν 
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ἙΕυξβεδίυβ᾽' αυοίεβ Τεγίυ Πδη" ἴο τῆς βαπίαὲ σοπογαΐ εἴδεοϊ: 
“ Ποηγίκίαη, 4 βεηι-Νεγο ἰῃ σγαεϊςν, αἰζεπιρίοα ἴο σοπάεπιη {δα 
ΟΠ γί βείδῃβ ; θαΐ, θείη 480 ἃ πδη, Ὧδ γεδάϊν βίορρεά δε σουγβε οὗ 

δοϊίἼοη ἢς δπαά Ὀερίιη, δηά ὄνεὴ γεσαϊ θά ἔποβα ψοπὶ ἢς πδά 

Ῥαηϊβῃεά ". 
Βιι Νεγὸ νψ8 ἴπε ἤγβί ἴο ρεγβεσαῖε ἔπε ΟΠ γι βείδηβ " δληά βοπιεϊῃίησ 

ἰ8 Κπονῃ οὗ ἢβ ργοσεάιγε ἔγοπι Ταοίξαβ," ψῆῸ γεργεβεηῖβ ἢ 8 ρεγ- 
βεσυξίοη 848 ἃ Ηπϑ] εἰἴογέ ἴο ἀΐνεγὲ ἔγοπι πἰπιϑοῖ ὃ ἔπε βυβρίοίοη οὗ 
μανίην φίνεη ογάεγβ ἴον ἔπε ἤγε οὗ ἔοπιε. ΗαπΊδη δβεϊβίδηςς, ραῦ]ς 
ἰαῦρεββεβ, βεγνίςςεβ οὗ ἐχρίδιίοη, 41} ἑαιεὰ το Ῥδηΐβῃ ἴῃς σαίαπιηγ. 80 
ἴο Ραΐ Δη επά ἴο {δε γυπιουγ, Νεγο πιδάς ἐπε ΟΠ γίβείδῃϑ, αἃ8 πε ψεγα 

ΠΟΙΏΠΊΟΩΙΪΥ οαἰϊεά ΌΥ {πε νυΐϊζαῦ πὸ Ὠαῖεά {πεπὶ ἴον ἐμεὶγ οί πΊ68, 
βοαρε-οδίβ ἰῇ ἢἰβ ρίαος δηά νἱβίςε ἴπεπὶ στῇ τΠ6 τηοβὲ εἰαδογαΐε 
Ρϑηδ τεβ. ΟἾγίϑε ἔγοπι ψῃοηὶ ἐμεῖγ πδπιὲ 88 ἀεγίνεά νψὰ8 ἐχεουϊοά 
ὉΥ ἴπε ργοσυγαίου Ῥοηκία8 Ῥιαῖα ἰπ ἴῃς γείφῃ οὗ Τί εγίυαβ, Ἐογ ἃ 

εἰπε τ 8. ζαΐα! ϑυρεγϑιιίοη ψγὰ8 βυρργεββεά, Ὀυῖ ἰξ Ῥγοῖε οὐ δἴξεγ- 
ναγὰβ ποῖ οἠΐν ἰη Ψυάδεοα, ἴῃς Ὀἰγίπρίασε οὗἨ {πε τηϊβοῃίεξ, Ὀαΐϊ 4130 ἰπ 

Εοηια. .. Ασοογάϊησίν, ἴῃ τῆς Βγβὲ ἰπϑίδηος ἴῆοβε ψῆο σοηϊεδβοά 

ψΈγα ἀγγεβίεά ; δηά δἴεγναγάβ οἡ {Πεὶγ ἱπίογπιδζίοη ἃ ἤυσε πχαϊεταάς 
Ψ6Γα βεηΐ ἴο ͵οίη ἔπεπὶ ποῖ 80 πιασἢ οἡ ἴῃ6 σῇαγμε οὗ ἄγβοῃ 88 οἡ [δὲ 
οὗ μαῖγεά οὗ ἴῃε ὨυπΊδη τᾶςα. 

Ταοϊζυβ επηρῆδβιβεβ {πε ἔασι τπαΐ πε ΟΠ γί ϑείαπβ σεγε σαΐν ἀπά 
ἀεβογνεά ο βυδεν [ἢ ἰαϑὲ ρεηδὶν οὗ τπς ἰανν. ὃ υδὶϊο ἔεεϊϊης σοη- 

ἀετηηδά {ῃεπὶ 48 Ἔπεπηΐεβ οὗ οἷν" ἰϑεά βοοίείγ ; Ῥωξ τῇς ουΐγαρεοιβ 
το ΚοΓΥ στ νὨϊοῃ Νάτο πα ἐῃεπὶ ἐχεσαῖεά, ἀηά [Πε σοπιπίοη 8808- 

Ρἱοίοη ἐμαὶ ἴπς αἰϊεσεά ἀγβοὴ γγὰ8 ἃ ἤεγε ργεΐδβηοε ργοάυςεά ἃ γενυΐ- 

τ Ηἱείογίαε εοοἰεςἰαξέζεαε, ἰἰϊ. 2ο. 
3 Αῤοΐορν ν.: “" Τετηρίανεταῖ εἰ Ποπιεἰδηυ5, ρογῖο Νεγοηΐβ ἀς οσυάεϊδῖς ; Βεά αὐτὰ 

εἴ ποιὸ (ἀλλ᾽ οἶμαι ἅτε ἔχων τι συνέσεως, Ευδεῦ 1.8) [Δ ς!]6 σοερίυπι τερτεβϑίζ, γεβττἰ8 
εὔδῃ 4108 τεϊερανεταῖ. 

2 Τεσιυ δ, Αῤοίοργν, ν.: “' σοπβυ εθ σοτησηδπίασίοϑ ναΒῸ8; ἱΠΠ|ς σορεσγίειϊβ 

Ῥτίπχυπι Νεγοόπεῖι ἰῃ ἤδης βεοίδπι ουπὶ πιαχίτης σης οσίεπίετῃ Οδεβασίαηο ρίδάϊο 
ζετοςῖββε. 8εά 1411 ἀεάϊοδίοτε ἀαπηπδιίοηβ ποδβῖγας εἰίαπὶ ρἱοτίαπιυγ. Οὐ επίπι βοὶξ 
{Π1Πηωπὶ, ἐπε ]Πσεγα ροϊεϑὲ πο πἰδί σταηᾶς δ᾽ αυοά θοηυπι ἃ Νέγοης ἀδπιηδίιπι." 

4 Αππαϊς, χν. 44: " ϑεά ποὴ ορε υπιαπα, πο ἰαγρὶ ἰοηΐθιι5 Ὀγίηςοῖρ᾽β δας ἄθυαι 
ΡΙδοδπιεπιῖβ ἀεςεάεῦαι ἱπίλπια, φυΐη ᾿υδβὰπι ἱποεπάϊιπι οσεδεγεῖασ, ΕΤρῸ δϑοΐϊθηάο 
τυπλοτὶ Νετο βυ θά! τθοβ, εἴ αυδοβιεἰδδίπιῖβ ροεηΐβ δῆεοίς, 408 μετ ἤδρίεδ ἵηνίβοβ νὰ]- 
ξυ8 ΟΒτεβιίίδῃοβ (5:6) ἀρρεῖιαθαι. Αὐςίοτ ποπιίηΐβ εἰὰβ ΟὨγίβευβ, Τί θεσῖο ἱπιρετγίἰδηῖς, 
Ρες ργοουτγδίογε Ροηιίυπι ΡῬιΪΔῖαπλ Βυρρ] ςὶο αϑεοίυβ εσαῖ. Εδργεββδημε ἱπ ργΆΈβοῦβ 
εχί εἰ} 1118 Βα ρεσβεῖο τυγϑιβ ἐγαπηρεῦδξ, ποη πιοάο μεῖς [υὐδοδπι οτὶ ρίπεπὶ εἰν18 πιδὶὶ 
βεᾶ μεσ υγϑεπὶ εἰίαπι. .. . φίτυγ ρείπιο σςοιτορι αυΐ ἐδεεθαηίυγ, ἀδίηάς ἰηδἰςὶο δογηὶ 
του τυὰο ἰψεπβ, μαυὰ ρετίπάς ἴῃ οτίπυίης ἱποαηάϊὶ αυδπὶ οὐϊο Πυπιδηΐ ψεποτὶβ 

ςοπίμπηςοξ βυης," 

δ᾽ 1δὲά.. " δΒοηΐϊεβ εἰ πον᾽ ββϑίτηδ Ἔἐχειῃρὶδ πεσίτοβ ᾽᾿. 



ΙΝΤΕΟΌΌΟΤΙΟΝ 27 

βίοη ἰῃ {πεῖς ἕδανουγ ὍΤὴς Ὀαγε ρυπίβῃπγεηίθ---ογυοἰχίοη, Ὀυγηΐης 
αἵ {Π6 βίδϊκε, δηὰ ἀδαῖῃ Ὀγ νὰ Ὀεδβίβ---ινεγε γίρῃς δηά ργορεγ, Βυΐ 
ἴδε ρεορίς ἴο ψποπὶ Νεγο [γεν ὀρεη ἢΠἰβ ραγάρηϑ, ἰπ ογάεγ παῖ ΠῈῪ 

πίε τϊζηςβ8 βυςοῇ δἰρῃξβ, ἔοαπά Νάγο Ὠἰπιβεῖ ἢ ἀπτοης ἐπα πὶ ἀγεββεά 
ἰῃ ἴῃς ψαγῦ οὗ ἃ οσπαγίοϊεογ ".----ἰἢς δηοίεης ἐαχυϊναϊεηξ οὗ ἃ Ἰοοκεγ. [ἢ 

ἴδε ΟὨ γί βείδηβ ψεγα γε! ν πιαριοίΔ 8, ἃ8 {πεὶγ ρυηϊβῃπιεηῖβ ἱπιρ!ἰεά,8 

δΔηά {πεῖν βίογίεβϑ οἵ ἤεα!ηρβ πᾶν ἢανε βυσρεβῖεά, {πε βἰξιδιίοη τσὰ8 

ἴοο βεγίουβ ἴογ βυσῇ Ὀυβοοηεγυ. Νεγοβ οοπάυςϊς ψγὰ8 δηουρῇ (0 αΐδ8- 
ογεαϊξ Πΐβ8 ρίεα οὗ γεδβϑοῃβ οὗ βίδίε. 

[ε ἰ οἴεαγ, ἔθη, τας ΟΠ γί βιίαηβ, σῆο σοηξεββεά ἐμεὶνρ ΟΠ βιϊαηϊ 

οΥΓ Ψψαγε ἀεπουησεά 8ἃ8 Οἠτγίϑδηβ Ὁν βιάσῃ σοηΐεβϑογβ, ψεγε ρυΐ ἴο 
ἀεαῖῃ Ὀν Νέάγο δέϊζεγ {πε σγεδΐ ἤγε οἵ Ἐοπια ἰῃ α.Ὁ. 64. [{ νγᾶ8 δἱερεά 

πὲ {ΠΥ ψεγα ἱποεηάίαγίεβ ογ πιαρίοίδηβ, Ὀαΐ ἴῃ 686 Αἰεψαϊίοηβ γα 
ποῖ ργονεη. Τῇῆαε γεΐσεγεηςε ἴο ἔδα δχρουζίοη οὗ ἔς ουαπάες οὗ ἴῃς 

βεςΐ βυρρεοβῖβ [Παὶ ἴΠΕῪ πέγε, ἰῃ δοσογάδηςε τυἱτἢ ἐπαῖ ργεςεάεηϊ, 60] 
ἴο σαρίτα] ρυηἰβῃπγχεηξ ἴῃ Εοπιε οὐ ἴῃ ἴῃς ργονίηςεβ. 

δυείοηΐα8 τεσογάβ ἴπαΐ ὑπάονρ ΝΈΓΟ πηδην ργαοίίσαβ τεγὲ βανεγεῖν 
Ρυηίβῃεά δηά ργομίρίιεά δηά πιδην οἴπεγβ βεῖ αρ. ΝῸ ἰἴοοά ναὰ8 
Βεησοίογι ἢ ἴο Ὀε 8βοἷά ἰῃ ἴῃ σόοι 8ϑῆορβ (ἔογ ἐχδπιρίε) εχοαρὲ νερε- 
ΤΑ 168 ; ἀηά ρυπίβῃπιεηΐβ ψεγε ἱπῆϊοσϊτεά ἀροὺ τς ΟὨγίβείδηβ---α κἰηά 

οὗ τῆδῃ ψἴο εἐπηδυδοεά ἃ πεν δηά πιαίεδοεηΐ βυρεγβείοη." 
Τῆε ἠδΐυγαὶ ἰηΐεγσεηος ἐμαὶ Νεγοβ δοιϊίοω ἰῃ ἴῃς πιαϊίεν οὗ ἴδε 

ΟΠ γίβείδηβ Ἰογηγχεά ἃ ργεσεάεηϊ ψῃΐοἢ τὰ8 [Ὁ] οννεά σεπεγα!ν ἀπά ἴῃ 

τῆε ργονίποεβ (η1688 ἔαγῖπεν γεσυϊαξίοηβ ψεῦγε ἱπιγοάυοεα ὈΥΚ Πἰπη86]  οΥ 

δί8 ϑυσοαββογβ, ἰβ ὑγΟῦ Δ Ὁ Ϊς ἴῃ {πε ἠδΐυγε οὗ ἴῃς οαδε, δηά ἰξ 18 ἐχργεβϑὶν 

ϑϑεγίεά ὉΥ ϑυϊρίοίιβ ϑενεγυβ, ψῇο [Ὁ] Ταςίίαβ, δηὰ πᾶν ἢᾶνε 

κπόονῃ ραγίβ οὗ δίβ 4μηαὶς ψῃϊοῦ ἀγα πὸ ἰοῆρεῦ εχίαπι. Τηΐβ, πε 

ΒΆγ8, γγὰ8 ἴῃς Ὀερίπηίηρ οὗ ες βαναρε ἰγεδϊπιθηΐ οἵ ἔπε ΟΠ γίβιδῃβ. 

1 Αηπαῖς : “ ρΡεσευπιεδυβ δ άϊτ ᾿υάϊδτῖα, υἱ ἐεγαγυτηῃ ἴεγρὶβ οςοηϊεςτὶ, ἰδπίδῖυ οαηυπη 
ἰῃιετίσεπε, δὺς οσγυςίδυ8 δϑθαχὶ, αυς ἢδπητιδηάϊ, δίᾳυς υδὶ ἀείεςίβεες ἀ1ε8 ἴθ δι) 
ποοίυγηϊ ᾿υτπηηἷβ ὑγζοταπίυσ.... ὕπάε.. .. πιϊδεγαῖῖο ογίεδδίυσ, ἰδτηαυαπὶ ποη Ὁ11]}1- 

τδῖε ρυ δ] ςα 8βεὰ ἰη βδενιτδτ αηΐ 8 ἀὈδαπιεγεηίαγ.᾽ἢ 

3 1δὲά.: ““ Ἠοτίοβ βῦοβ εἰ βρεοϊδουϊο Νεῖο οδιαϊεγαῖ εἰ Οἴγοθηβς Ἰυάϊοταπι εάεραι, 
Βαρίτυ δυσίγας ρεγηγίχειβ Ρ᾽ οὐ νεῖ ςἴγουϊο ἰῃβίβίθηβ ᾽". 

380 Εδιηβαυ, Ολωγοῖ ἐπ ἐὰλε Κονιαη Ἐνεῤίγε, Ὁ. 236: "“" Οἀδηρι κωνιαμὶ ρεπεγὶς 
νγᾶ8, 48 Ατποὶά δρῦν ροϊηιβ ουΐ, ἴῃς οτίπης οἵ ροϊβοπεῖθ ληά τηδρίοἰδῃβ.. .. Τῆς 
Ραμ βὨπηεηῖ5 ᾿πΗ͂Ϊςεεὰ οἡ τῃ6 ΟἩγίβείδηβ ὑπάεσ ΝΈσο ἄγε ἴῃ οβε ογάεγεά ἔοσ τηδρίςἰδηβ. 
Ῥδυ]]18, ϑεηϊεπί. ν. 23 Μ.: “ Μαρίςδε δτεῖβ σοηβοῖοβ βιυπηπιο βυρρὶ!οῖο Δ! ςὶ ρίδουΐ, 

ἰά εδὲ, δεβιῖβ οὐἱοὶ δυϊ σσυςὶ βυβῆρί. [ρδἱ δυῖοπὶ πιαρὶ νὶνὶ Ἔχυγυητυτ.᾽" 

Μία Νεγοπὶς, χνὶ.  “" Μυϊῶ βυὃ εο εἴ δηἰπηδάνεγβα βενεσγα εἴ οοεγοῖτᾶ π6ς πίη 

ἰπδβειεα.. .. ἱπιογάϊςευτη, ἢς αυἱά ἰπ ρορίηΐϊβ οος ρῥγδεῖοες ἰερυπιπα δυϊ Βοίεγα 

νεηϊσεῖ οὐπὶ δπίεα ἡυ πὶ ποῦ οὔβοηϊ ρεῆυβ ργοροπεζείασ ; δάβις βυρρί!οῖ8 

ΟὨ τι βεϊδηϊ, ζεπὺ8 Βοπιϊηπι βυρετε οπίβ πονᾶς ἃς τηλίεᾶοδε. 
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Αἤεγναγάβ α͵8ο ἰαννβ ψεγε ἰαϊά ἀόσνω ὉΚΥ ψΐϊσῃ ἴπα γεϊσίοη τνὰβ ργο- 

βογίρεά δηά εαϊοῖϊβ σεῦ ἰββυβά Ὁν νι ϊο ἰξ τᾶθ ρυδ οἷν ἀςοϊαγεά 
{Ππραὶ το Ὀς ἃ Ομ γίβείαη. Τῆεη Ραυϊ δηὰά Ῥεῖδεγ ψεγε σοηάεπιηθα ἴο 

ἀφαδίῃ.: 
Το ἴδε ἔῆγες βγϑὲ ρεγβεουΐογβ οὗ ἴπε Οδυγοῖ---Νεγο, Ποπιτίδῃ, 

δῃὰ Τγα)δη---ϑυϊρίου8 ϑενεγὰβ βυρρεοβῖβ {παὲ Τιζὰ8Β βῃου!ά Ρὲ δάάεά. 

1 ἢε ἰβ [ο!]Ἱονίης σοοά αὐϊμουίεν ---ϑαγ, Ταρσίξαβ, πεγε 858 εἰβενμεγε--- 
Τίξυβ Πεϊά ἃ σουποί! ἕο ἀεδοίάς ἔπε ἕατε οὗ ἐμε Τεηιρίς, σῆθη Ψεγαβαίθη) 

ψ88 ἴδίεη ἰῃ α.Ὁ. 70. Οὗ δίβ σουποί]!ογα βοπῖς ἀγρεὰ ἐπαξ ἃ σοη- 

βοογαῖθα δΒοιιβα ἔαπιοιιβ Ὀεγοπά 41] τηογία! τπίησβ οὐσῆξς ἠοΐξ ἴο ὃὲ 

ἀεβίγογεά. [18 ργαεβεγναϊίοη νψουϊά Ῥθαῦ νι ζηεββ ἰο βοιηδῃ πιοάσγα- 

τίοη ; ἰἔβ γιΐπ ψνουϊά Ὀὲ δη εἴεγῃαί πιαγ οὗ {πεὶγ σγαοῖν. Οὐδεῖβ, 

Δῃά «πιοηρς ἴῃεπὶ Τίξαβ Πίτηβεῖ, με] ά με Τεπιρὶε βῃουϊά μὲ ἀεβίγογεά 
δὲ οὔσας, ἴῃ ογάογ ἰπαξ {πε γεϊ σίου οὗ με δεννβ δηά ΟὨγίβδηβ πιρῃῖ 
ῬὈὲ πῖογε οοπιρίεϊεῖν ἀπάοης ; ἰπαβπιαοῃ Ὧ8 ἴπεβε γεϊριοηβ, πουσῇῃ 

ορροβϑά ἴο οης δηοίδεγ, πονογίῃε 688 σπλα ἔγοπὶ ἴῃς βαπΊ6 ρᾶγεηΐ 

βίοοι, Τῆς ΟΠγίβείδῃβ βργαηρ ἔγοηι ἴῃς Φενβ. [ἢ {πὸ γοοῖ ψεγε 
[Ἀθη ΑΑΥῪ ἴπ6 Ὀγαποῦ ψουά παΐυγα!ν ραγίβῃ. 

Εγοπὶ 8 βαγνεν οὗ ἔῃε ενίάδποε ἰξ ἀρρϑᾶγβ ἴπαῖ ἴπε ἡοη-ΟὨγἰ βείδῃ 

δΔυξςῃογίεϊεβ θεαγ ουἱ ἔπε αββεγίοη οὗ Τεγιυ !ίαη Παΐ ἔγοπ [ἢ ς γεαν 64 

4.Ὁ. ΟΠ γί βείδη ν νγα5 ἀἰβείησυϊϑηεαά ἔγοηι υἀαίϑη) ἀΔηά, ἐπεγείογε, ργο- 
βογίρεά. [ὲ δά ἰοβῖ ἔδε ργοξεοϊίοη οὗ ἔπε δποίεηξ δηά ἔδπιουβ ἰατνίαί 

τε! ρίοη, ννΐοἢ ϑμεϊξογεά ἰξ δὲ ἐς ἄγβί.δ Νέεγο βεῖ {πὲ ἰανν ἰη πιοιίοῃ 
ἁραϊηβί ἰξ ἴον ἢ18 ον ρύγροβεβ δηά δἰϊεπηρίεά ἴο 7υβ.ιν Ὠἰ8. δοϊίοη 
ἴο ἐπε ρεορίε, Βαξ βυςσῇ δοϊίοῃ οπςσα ἴδίδθη, ρεγβεουϊτίοη οὗ ἐῃς 

ΟΠυγοῖ νγ88 ραγῖ οὗ ἴδε ἰαὰτν οἵ ἔπε Επιρίτε, 48 ϑυείοηίΐυβ, ϑαυϊρίοία8 

ϑενεγυβ, δηὰ Τεγίμ!ίαη ἄνερ’ ὍΤΠογε ἰ8 ἡοϊπίηρ ἰῃ [πε ενίάεησε ἴο 

1 ΟἈγομέοομ, ἰϊ. 20: “Ηοος ἰηϊτίο ἴῃ ΟὨτἰβείδηοβ βδενίσὶ οοθρίαπη. οβὲ εεἰδπὶ 

ἄλιῖβ ἰερίρυβ τεϊσίο νεϊεθδῖασ, ραίδτηαας εἀϊςιϊβ Ῥσοροβιεἰβ ΟἸ γι βιϊδη πὶ 6886. ποῦ 

Ιἰοεδαι. Ταπὶ Ῥδυΐυδβ εἰ Ῥεῖγυβ οδρίεἰβ ἀαπιπαιὶ."" 
3 ΟἈγοπίοσογηπι, ἰϊ. 30: “ Εδτίαγ ΤίτυΒ δ  δἱἔο ΘΟ Β111ο Ῥγίιβ εἰ ἐθεγαββα Δη τθπΊρ  απῈ 

ταπτὶ ορετὶβ δνεγίεγσεῖ. Εἰδηΐπὶ ποηπυ}}18 νἱἀεραῖυτ δεάδγη βδογαίδπι υἱίσα οπιπίᾶ 
πλογίδ!α 1] ϑίγετη ἤθη οροτίεγε ἀἷεϊεσὶ, φυδε βεγνδῖδ τηοάεβεῖδς οπιδηδε ἐεβιϊ πη οη πὶ, 
ἀϊγυϊδ ρεγεηπασῃ σά] τ4τ|8 πΠοϊδπὶ ργαεῦεγεῖ, Αἱ σοηίζᾶ 8111 οἱ Τί τυ5 ἰρβε Ἔνεγίθηυπη 
ἱταρττλῖβ τε ρίυτη σοηβερδηῖ, 4ὺ0 ρΡ᾽θηΐπβ ᾿υὐἀδοογὰπλ εἰ ΟὨγιβείαπογαπὶ ταὶ ρὶο 

το ]Ἱδγαῖασ: αυΐρρα μιᾶ8 γεϊψίοπεβ, ᾿ἰἰσεῖ οοπίγαγίδβ βἰ δὶ, ἰβάάασπι ἰάσηεπ δὸ δυςίογίδυβ8 
Ῥτοίεοϊαϑβ : ΟὨτιβείδῃηοβ εχ [υἀδ6ῖ8 χε τῖβ8 : γαάϊος βυίδεα βιίγρεπὶ ἕλοι 6 ρεγίτυγατη." 

8 Τεγίυ !δη, Α΄ ῥοίοργ, χχὶ. : “ Απιεχυϊδδί 8 [ υἀδασογιτ ἱῃδίγυτηδηι 8 ϑεοίδῃ. . . 

ΒΒΌΪΔπ).. . . δὰ υπλῦγασυϊο ἱπβὶ σηϊβδβίπιδα γεϊ ἱσίοπίβ ςογῖς ᾿ἰοίτας ", 
41η δάάϊιίοη ἴο ράβϑαψεβ φυοϊεἃ ἀδονε, 8βεε Τα πη, αἀ Ναέϊοημες, ἰ. 7: “ Ῥτὶη- 

οἷρε Αὐρυδίο ποπιεη πος οτγίυπι εδί: Τιθαγίο ἀἰβοιρι πα δἰυβ ἱπίυχιο : δὰ Νεγοηα 
ἀδπιηδιίο ἱηνδίαἷξ υἱ ἰαπὶ πίπο ἄς ρεΐβϑοηδ ρεγβεουίογίβ ρομάεσειβ, βὶ ρἷι8 1116 ρχίποερβ, 
ἰπιρὶϊ ΟΠτβείαηὶ. .. 8ἰ ποῃ Βοβεῖὶβ ρυ διΐςιβ, πο8 ρυ δι οὶ Βοβίεβ : 40.868 βίτηυβ ἀδπι- 
πδίοσ ἰρβε ἀδιηοηβιγανὶῖ, υἱΐψια δθπλα!α δὶ ρυηΐθηβ; εἴ ἰδπηθη ρεγπιδηϑὶς γαϑ8 
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βυρρεβῖ παϊ πε Νεγοπίδη ρεγβεουζίοη βίδοκεηεά, θεοδυβε πε οἰ Ζεηβ 
οἵ οηπιε 84} ἕπγουρσῇ ἴπε ργεϊεχἕβ οὗ αγβοὴ ἂπά πίζοπογαῖς. Οὐ ἐδ 
ςξοπέγαγυ ἴῃς ενίάδηος βυσρεβῖβ {πδξ ἴΏ6 ὨδλπΊῈ 88 οοπάοπιηθά Υ 

Νετγο. 

1 νγαβϑ 581} ροββίδ!ε ἴογ Τιὰ8 δηά ἔος Ὁΐο Οδββίαβ ἴο γεςβϑ]! {Πα 
ἴασε ἐπαὶ ΟὨ γί βείδη εν πὰ ἃ βεοί--τὰ βοἢιβηιαῖίο βεςῖ οἵ Ψυάείβηι. 
Ῥεγῆαρβ ἐδε Ἵοοπάεπιηδίίοη οὗ ἔπε βεςῖ σαγγίεά πὶ ἰξ ἃ ραγίίαὶ ργο- 

βογίρείοη απὰ ργομίδιείοη οὗ ἰξβ παπιὲ. Βαΐ ἴπεγα [8 η0 ἔγασε οὗ δὴν 

τοδὶ σἤδησε οὗ αἰιἰτυάς Ὀεΐνεση {πα ροογ, οὐ ψιῃίομ Νόγο ἐπιραγκεά 
4ῃ βυάάεη ἀεδβρεγαίίοη, δηά ἔπε δοϊίοη ἴδε Ὁ. ΡΙίηγ, θη μα Ὀεραῃ 

ἴο ρα {πε αὔαίϊγβ οἵ ΒιἐΠπγπία ἰῃ ογάθγ. Ρ] Ων αββαπιεά μας [Π 6 ΠΔΠΊ6 

οὗ ΟΠ γί βείδη νγὰ8 ργοοῦ οὗ ψαϊξ δπά οηΐν ἱπαυΐϊγεά ψῆγ, ῆεη ἢς ἔουπὰ 

ΠἰπΊ861 ἀφαϊης τ βρεοία! δηά εχίεηυδίίηρ οἰγουπηδίδηοεβ. Νεγο 

Ἴη βρεοίαὶ οἰγουπιδίδποεβ πα βουρῃξ ἴο βανε ἢὨίπιβοῖῇ ἔγοπι ρορυΐαγ 

“ϑυδβρίοίοη ΌΥ πιακίηρς ἴῃς Ὠδπιε οὗ ΟἸὨγίβιίαη ργοοῦ, βγβὲ οὗ βϑρεοίαὶ! απά 
ἴδῃ οὗἉ Ζεπογαὶ συϊε. 

1ε γεπιδίῃβ ἴο ἐχαπιίης ἐπε γεϊδείοπβ οὗ ἔπε Ὁ γίβιίαη Ομυγοῦ δηά 
πὸ Νοπίδη ϑίαϊε, 88 πεν ἃγὲ γεῆεοίεά ἰπ (ἢς Εἰγβὲ Ερίβιε οὗ 81. 
Ῥεῖεγ, δηά ἴο ἱπαᾳαυίγε νῆϊοῃ οὗ πε βγβὲ ἴῆγεε ρεγβεσιείοηβ κπονγη ἴο 
8 ἴπεγν Ὀεβὶ Βῖ. 

ἴῃ τε βγβϑὲ ραγί οὗ ἐῃε Ερίβεϊε, νῃϊσἢ εηάβ δὲ ἱν. 11, τῆς τῦίϊοῦ 
ἜΡΕΔΚΒ σεηοΓΆ ν οὗ τηδηϊοά ἐεπηρίατίοηβ.1: ““Ης ἐχπογίεςῃ τ 6η1--- 

ἴο φυοῖε ἐδ βυπιπιαγυ οὗ ἴπε γενίβεγβ οἵ 16]1---ἔγοαι ἴῃς Ὀγεδοῦ οὗ 
τδαγίν.. .. δα Ῥεβεθομοίῃ {ῃαηὶ 4180 ἴο αὐρϑβίδίη ἔγοπι ἤξβῃ νυ [υι8ῖ8, 
ἴο Ῥὲ οδεάϊεης ἴο πιασίδίγαΐεβ, ἀηὰ τοδομεῖἢ βευναπῖβ ον ἴο ΟΌΘΥ 

τῃοῖγ πιδϑίεγβ, ρβί πεν βυδεγίηρ ἴον γε] -ἀοίης αἴζεγ ἴπῸ ἐχαπιρίε οὗ 
ὍἨγιϑέ. Ηε τοδοδείῃ ἔπε ἀμ οὗ ψίνεβ δηά μυβραηάβ ἴο εαςῇ οἰδεῦ, 

Ἐχπογείης 411 πῆθη ἴο υπἱὲν δηά ἴονε, δηὰά ἴο βυῦδεν ρεγβεουϊίοη. . ... 

Ηε εχμογέθεξῃ ἐῃεπὶ ἴο σεαβε ἕγοηι βίη Ὁ. ἔπ Ἔχαπηρὶς οὗ Οἢγίβε, δηὰ 

1ῃς ςοηδβίἀετγαϊίοη οὗ με σεηεγαὶ εηά ἴῃαϊ ΠΟῪ ἀρργοδοδείῃ..... 

ἴῃ τε βεοοηά ραγί οὗ ἴῃς Ερίβε!ιε ἴπς τυγίζον “ σοπγογίεςἢ τῃε πὶ 

Ἀραϊηϑί ρεγβεουϊίοη. Ης ἐχμογίεςῃ τῆς εἰάοτβ ἴο ἔεεά {ῃεὶν Ηοοῖβ, 

τῆς γουηροῦ ἴο ΟΌΘΥ, δπά αἱ] ἴο ὃς βοῦεγ, νναϊομἔα!, απά οοπβίδηξ ἴῃ 

τῇς ἔλιἢ : το γεϑίβε [ῃ6 σγιεὶ δάνεγβαγυ {πε ἀθν}}. Ὁ Ηδετγε οηἷν ἴξ [8 ϑυζ- 

““εβιεά τπδὶ ΟΠ τ βείαπϑ πᾶν ὃς ρα ἴο ἀεδίῇ ἴογ τῆς Ναπιε. Ἐὸογ ςεγίδίῃ 

σδαγοδεβ, ἴο στ ποπὶ ἴῃς Ὀεαγεῦ νου ὰ γεδά [Π18 ραγὶ οὗ [ῃε ἰεξζεγ δπὰ 

ψὮοβε βρεοία! οἰγομηδίαηοεοβ ἴῃ6 γιοῦ δά ἰῃ πιηά, 8 {τἴα] 3 τγᾶβ ἰη1- 

τηϊηθηῖ: {πεὶγ αἀάνεγβαγυ [πε ἀενὶ! τνᾶβ να! κίηρσ ἀρουΐ, 48 ἃ γοαγίηρ ]ίοη, 

ὐπηΐρυβ δος βοΐαπιὶ ἰπβεταϊαπι Νετζοηίάπυπι: ἰυδέατὰ ἀεηίᾳφας, υἱ ἀϊδδίπη!ς δυΐ 

“ΔυοίοτίΞ᾽", 
11, 6. 3 ἵν, 12. 
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βαθείης ψῃοπὶ ἢε πησῃς ἀσνουγ. [ἢ τε δαγίΐεῦ δηά σεηογαί ραγὶ ἴῃς 

τείεγεμοεβ ἴο ρεγβεουϊζοη δηά ρεγβεοιῖογβ ἂγὰ ναβύεγ, αηά βἴγεββ 8 
ἰαϊά ρου ἴδῃς γδι]ΐηρ οὐ γεν] ησ 3 ἰο ψῃίοῃ πε ΟὨ τ βείαηβ αγε ἐχροβϑά, 
Ῥυΐζ πγυϑὲ ηοΐ γεϊα] αἴας ἰπ Κἰπά. 1π Ὀοΐῃ ραγῖβ ἴῃς ἐχαπιρὶς οὗ Ὁ γίβε 
ἰ8 ρυζ Ὀεΐογε ἴπεπὶ 848 πεῖν πιοάεϊ---Ης βαδεγεά δηά ΠΕῪ πγιυβὲ βυθοῦ 
ας Ἦε 8υϑεγεά---Ουξ οηἷν ἱπ ἐπε βεοοπά ραγέ ἰβ ἰξ δάάδά (ῃαξ πεν 
πγυϑὲ σοπηπλϊξ ἐς Κεαρίης οὗ ἐπεῖγ βουῖβ ἴο Οοά, 48 Ηε ἀϊά.5 Τῇε 
βγβὲ ραγί, ἰὴ ἕαςξ, άοεβ ἢοΐ βεεπὶ ἴο σοηπίεπηρίαϊε βίαξε-ρεγβεοιυζίοη 80 

ταυσῇ 88 (με ἀϊβογεάϊε ἀπά ἀϊβοοπιίογε ἱπενι αν ἱπουγγεά ὈΥ πόδα 

ψΠ0 αἰδββεπξ ἔγοπι 8η Ἂβίδ ἰβῃθά γε] σίοω. 

Βυΐ βυςῇ ἃ ἀϊϑεϊηοϊίοη Ὀεΐψεεη ἴῃς ἔνο ραγίβ οὗ τῆς Ερίβι]ε, Ἄνεη 
{Ε ἰὸ ΡῈ δοςερίεά 88 ναἱϊά, ἀο658 ποῖ γεϊεψαῖε ἴῃς βεοοηά ραγῖ ἴο ἃ ἰαΐεγ 

Ρεγίοά. ἴῃ 8οπιε οὗ ἴῃς ΟΠπυγοῖεβ οὗ Αβὶα Μίπονγ, δὲ δὴν γαΐϊε---ηὰ 
ἴδεγε ἰ8 πο ενίδεηοε ἴο 8ῆον ψ ἢ! ἢ---ἴῃε οοπαϊείοπβ ἀεβογι θά ἰπ {δε 
βεζοῃά ραγί εχίβιεα αἰγεαάν. Αηά 8οὸ ἴῃς ενίάεηοε οὗ ἴῃς Ερίϑε!ε 45 

ἃ ΜΏοΪς οχυδὲ 6 ἴα εη. 
Τῇε ζαί(ἢ οὗ ἴμε ΟΠ γί ϑείαπβ δά άγεββεά ἰβ ἀπάεγροίηρ ἃ ἰγίδὶ : ἴογ ἃ 

βεϑβοη (ἰἢ πεεά δ6) {πεν ἃγα ἴω πεανίπεβϑβ ἐπῃγουσῇ πιαηϊ οἱ τεπιρία- 
τίοηβ.. [ἢ ἀϊβεγεηΐς νγανβ {παὶγ ἤαιἐἢ 8 Ὀείηρ ἐεβίεά, Τῆε {εβἴ8--- 

ψιβαΐενεγ πεν αγα---οαιβε ἃ [ει ρογαγΥ σία ἰῃ ἴῃς πκίάδβε οὗ ἐπεὶγ 
Ῥεγπιδηεηΐ ου, θυξ ψ|}} οηἷν γεβης πεῖν ἔα δηά ρυγρε ἰξ οὗ ἀγοββ. 
Ηαἰξ εαγίεά ΟὨγίβείαηβ τ] ἔα!!! ασσὰγ. ΤΏΕΥ πᾶνε αἰγεδαν ρυγιβεὰ 
τπεὶνγ βου8 Ὁν οδεάΐεησε ἴο ἔπε ἐγαζῃ γενεαϊεά το πεηι,} δηά πιυβῖ 
Ια αϑίάς 411] πηαϊίςς δηά 4«1] φαΐ δῃά ῃγυροογίβίεβ αῃὰ δηνίεβ δηά 81] 
εν] βρεαμίησβιΘ ΤΠ πιυϑὲ αὐρϑίαίη ἔγοπι ἤεβῃϊν ἰυβῖ8 ψῃίοῦ ψαΓ 
Δραίηβε ἴῃς βοι!, δηά, ὉῪ {μεὶν ροοά σοηπάμςοξ, γεΐαϊε πε σοπιπιοη 
γυπιουγ ΜῇϊοΠ βρεακβ οὗ ἔπεηὶ 88 εν άοογβ. εηάϊης {πε νἱ βιζατίοα 

οὗ Οοά, ἴδεν γε ὀχῃογίεά ἴο ὕῬε οδεάϊθηςξ ἐο ἔμε ἘΒπηρεγοῦ δηά ἢἰβ 

οἴδοεγβ, δά 88 ἰογαὶ οἰξίζεπβ βέορ ἐπε πιουΐῃβ οὗ ἰρηογαηξ ἴοοίβ.5 
ΤΒεγε ἰβ ΠῸ γοοπ, μέγα, ἕογ ἔμε ἰαΐεῦ ἰεδὲ οὗ {πεῖγ ἰουα!ν : ἴῃς ψγίϊτεγ 
σουά ἠοΐ ἀχμογέ ἵπθη ἴο οὔεν βαογίβοε ἴο ὕξεβαγ. Νὸ οπὲ σϑη γε ν 

δαγηὶ Ἐμεπὶ, ἢ ΠΟΥ ΟΡΕΥ ἔμπεδα σοπηπηαηάϑ; Ῥυΐ {ΠῸΡ ΠΊΑῪ πᾶνε ἴο 
βυδεν ἴογ γἰρῃίδεουβηεββ᾽ 886. ΤΕΥ πιυδὲ ποὶ ὈῈ αἴγαίϊά. Ὅθεν 
τηυβὲ Ὀε γεδάν ἴο ἀοίεηά ἐπεηπηβεῖνεβ δπά ἴο γερῖν ἴο Ἔἐνεγὺ οὔα ψῇῆο 

ἰηαυίΐγεβ δδοιξ πεῖν ἢορε. Οοοά δεδανίουν δηά ρσεηῖ!ς Ἀηβνεγβ ΠΊΑΥ 

Ρυῖ τΠεῖὶν σα!απηπίαξζογβ ἴο βῃδπιε ; ἰῃ δῃν σΆ86 [ἐ 8 εββεηζία 10 
ἴω σεγίαίη ρίασεβ ΟἸγίβείαπϑ ἀγα αἰγεδάν βπαγίης ἰη {πε βαβεγίηρβ 

οὗ ΟΠ γίβε, απά πεγείογε πιαβὲ γε οίσε ἐμογείθη. Τμεὶνγ βυβδεγίηνρ ΠΊΑΥ 
Ὅὲ πηρίβγεργεβθηίεά ἂἃβ ἴπε ἰμ8[ ραηίϑηῃπηεπί οὗ πηυγάσδγεγβ, ἰμίανεβ, 

ἢν, 8. 31Π. 9 1 11. 21-23. 5 ἵν, τὸ ΙΓ ᾿Ϊ. 23. 4.6ῇ. 

δι, 22. δἰ, σ, τ, ασ ἢ. 811, χ3. 9 11]. 13 {0 10, το ἢ, 
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ογἰπιίηα]8 ογ Ὀυβυθοάϊεβ: ἘΠΕΥ πιιβὲ σογγεοῖ ὉῪ νογά οὐ ἀδθά 81} βα οἢ 
τηἰβγεργεβεηξαίίοηβ δηά πηᾶκα ἰξ οἰδαν ἴπαξ ἔπε ν ἀγὲ γεργοδοπεά---οῦ 

σδαῖ ποί ἢ---οἰηρῖν Ὀεσαυ8ε ἔπεν ἀγα ΟἸγίβιϊβηβ: Ὑῆεὶρ δάνεγβαγυ 

τε ἀεν!!----ἰη ἴῃς Ῥεγβοηβ οὗ 81] Πἰβ αρεηξδθ---95ο068 δδουΐ βεοκίηρ ττῆοβα 
ἤαϊτῃ ΠΕ πῆαὺ ἀεϑέγου ; ἘΠΕΥ πιιβὲ γεβίβε μἰπὶ δῃά βιυγνίνα ἴῃς ογάββί. 3 
Τῆγουρδουξ {πε ψογὶά ἴῃς ΟΠρϊβείαη Ὀγοϊμεγῃοοά 8 ἐχροβεά ἴο πε 

βϑγε [επιρίδτοη8 ἀπά νατίοα ρεγβεουίοῃβ. 

Εγοπὴ τΠἰ8 ενίάεηος Ῥγοΐεββογ Βδηπιβαν ὃ σοηοίαὐε8 ἐπα πε Ερίβεϊς 
Ῥεϊοησβ ἴο τὰς τπ|ὲ θη Νεδβραβίαη τενίνεά ἰῇ ροϊίον οὗ Νέεγο. 

“Τῆς ΟΠ γίβιίδη σοπιπγαηίτεβ οὗ Αϑία Μίπογ πογίῃ οὗ {πε Τυγιβ γε 

γεαγάδά ἃ8 ἜἼχροβεά ἴο ρογβεουζίοη (,. 6), ποῖ πιογεῖν ἴῃ ἴπε ἔογηι οὗ 

ἀἰ5:1κὸ δηά πιαίενοίεποε οἡ ἔδε ραγί οὗ πείρῃρουγθ,. .. δαΐ ρεγβθου- 

τίου ἴο {πε ἀεδαδίῃ (ἰν. 15, 16), αἴξεγ ἐγίαὶ ἀπά ψαεϑιίοη ({. 15). Τῆς 

Ρεγβεουζϊίοη 18 σεῆεγαὶ, ἀπά εχίθπαάβ ονεῦ ἴῃς ψῇοϊς ΟΠυγοῦ (ν. 9)" 
Τῆς ΟὨ γί βιίδπβ ἀγε ποῖ πιεγεῖν ἐγίεα ἤδη ἃ ρείναϊε δοσύβοῦ σοπΊεβ 
ἔογψαγὰ ἀσαϊηβὶ μδηὶ, Ὀας γε βουσῃὶ οὐΐ ἴον {γία! Ὁν ἴπε Ἐοπιδη 
οἴδοία! 5 (ν. 8, {ϊ. 156). ὙΠΕΡ βυϊδεγ ἴογ ἴῃς Ναπὶε (ἵν. 14-16) ραγε 
Δηὰ βἰπιρίςε ; (ῃς γα! ἴα καβ ἴῃς ἴογηι οὗ ἰηχυίγν ἰηῖο {πεῖν γεϊσίοη, 

δὶνίησ ἴπεπὶ ἴῃς ορρογζυηίν οὗ " φογι νίης Οοά ἴῃ ἘΠ 8 ἤδπὶς᾿᾽.᾿" 
ΟΥὨ {Π18 ρεγβεσιτίοη Ὁ. Νεβραβίδη ἔπεσε ἰ8β ἢ δνίάδηςε ἐχοερὶ 80 

ἰηΐεγεμος ἔγοπῃ ἴῃς βέδίεπιεηΐ οὗ ϑυϊρίςία8 ϑενεγαβ, [πδὶ Τίζαβ Ὠίβ 

80ῃ δηά βυύσοσεββοῦ πϊβῃεά ἴο ἐχίεγωίπαϊε Ὀοϊῃ Φυάαίδηι ἀπά ΟὨγίβεὶ- 
Δηϊζγ, αηὰ τῆς σεηεγαὶ ἀεάμποικίοη ἔγοπι ἔπε ἰεξζεγ οὗ ΡΙην, ἐπαῖ 
Ῥεγβεουζίοη ἴον ἴῃς ΝαπΊα νγἂβ Δῃ εβία ἰβῃθα ργαοϊίςε. Αραγί ἔγοπι 

18 8 οδ)εσείδη, ἰξ πιᾶγ [αἰγίγ ἢς βαἰά τῆαξ Ἔνεη δε γἰρογοιβ ἱπίεγργε- 
ταϊίοη ψῃϊοῆ Ῥγοΐεββογ ΒαπΊδαυ ρυῖβ ἀροη αἰδογεηξ ραββαζοβ ἰ8 ποῖ 

ΠεΟΟββαγΙν ἱποοηβίβίεης τῇ τς οοπαϊείοπβ οὗ {πὰ γεΐξῃ οὗ Νεγο 
σε ρεγβεσουτοη οὗ ἐπε ΟΠυγοῦ ἀἰά, 88 ἃ ἔδςξ, Ὀεφίη. [1 πα νασυς 
τα γπΊ8, ἰη Μη ϊοἢ (Πς ναγίουβ βυδεγίηρβ οὗ ΟΠ γι βιϊδηβ αγὲ ἀδβογι θεά, ἀγα 

ἴο ες ρτγεββεά δηά [ϊ1πι|ϊϊεά ἴο πιεβαὴ ϑῖδίε ρεγβεουξίοῃ δηά ρεγβεου- 

τίοη ἴο ἴῃ6 ἀοφαΐῃ, ἔμογε 811} τοπιϑίη ἱπάυδιίαθ]α γεΐεγεησεβ ἴο ὑπ- 

οἴδιεοία! ρεγβεσαξζίοη ψῃίςἢ ἀϊά ποῖ 5ο ἴο βυσῇ ἰεησίῃβ. Τῇῆα δυΐβογ, 
88 Ῥγοΐεββϑβον ἘαπΊβαυ ἢἰπηβεῖ ἢ βαγβ, ἰοοκβ γογισαγὰ ἴο ἃ ρεγίοά οἵ 

Ῥεγβεουϊίοῃ 848 ἴδε Ἴοπάϊξίοα ἰῇ ψῃϊσῃ ΟἩγίβιίδηβ πᾶνε ἴὸ ἴἷνε. 
Βυγέμενρ πε Ἵχμογῖβ ΟΠ γιβιίδηβ ἴο δὲ ἰογαὶ βυδήεοῖϊβ δπά {πεγείῃ, 

Ῥγονεβ δαὶ πε οὈνίουβ ἐεβὲ οἵ ἰουδῖεν δά ἠοῖ γεῖ Ὀδδη δρρίἰεά ἴο 

τεηι. Απά δε ἀεβηίξείν ἐχοία δ ἴπε πᾶγγον ἰηϊεγργεϊδϊίοη οὗ πε 
τολγίης Ἰἴοη, σῆδη μα ἀγρεβ ἴῃς ΟἩγίβείδῃβ ἴο γεδβίβε ἰξ. 

ον ἔδεβε δπά οἵδεγ γεδβοηβ, Ῥγοίεββος Βδιηβαν β ὩΘΟΓΥ 18 γε - 

1ῖν 13-16. 3ν. 81.: 

5Τὰσο Οκητοῖ ἐπὶ ἑὰς Κονιαν Ἐνεβίγσ, ῬΡ. 270 ἢ. 
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͵εοἴεά ὃν Ὦτ. Οἤδβε ου ἐς οπὲ παηά δηά Ῥγοΐεβϑβογ ϑομηιχίεάδὶ ̓  οὴ 

τῆε οἴπεγ. Βυΐῖ τὭδην οὗ ἢΠἰβ ἀγβαπγχεηίβ Πο]ά σοοά «ραϊπδί {πε ἀδία 

απάος Τναΐδη, ἰο ψῃϊοῃ Ῥγοΐεβϑβογ ϑοἢπιίεάοὶ αβάμεγεβ. ΡΒ] ηγ᾿ 8 σοῦ- 
τεβροηάεηςε σἱ ἢ Τγαζδη, ποννενεγ, [8 ποῖ δαβίϊν πδάς ἴο 8. ἴδε βἴαϊε 
οὗ ἐῃίηρβ γεδεςοῖεά ἰη ἐπε Εἶγβὲ Ερίβεϊς οἵ ὅ8:. Ρεΐεγ. Εογ οὔε τδίηγ, 
ἴῃ ΡΙΩν 8 ἐπα ΒιὨγηΐα 88 80 ἔαγ ἰηξεοϊεά Υ γεαὶ ογ ποπηίπαὶ 

ΟΠ γί βείδπιεγ τὲ ἔς ἰεπηρίεβ ψεγε ἀεβεγίεα. Τῆς αηἰανίμαϊ! βυρετγ- 

διεἰτίοη νγᾺ8 80 ἔλγ ργεάοπγίηδηϊ {παξ πιδην οὗἉ [8 δά μεγεηΐβ σοηΐογηοά 
ψίτῆουξ δὴν σοηνίοτίοη, ΡΙ᾽ηγ᾽ 5 ἀπιίς!ραϊτίοη τπαὲ οἰςπιθηον Βῃονῃ 
ἴο βυσῇ ρεηἰξζεηίβ8 πψουΐά τεβϑαϊε ἰπ τπ6 δπηϊηϊξίοη οὗ ΟὨγίβείδηϊεν 

βυρρεβῖβ δῷ αἰϊορεῖπεν ἀϊδεγεης βίδϊε οὗ πίη. 
Οη ἔδε ψποίς---μεῖπενς 8.1. Ρεῖεν ρεγίβῃεά ἀπάεγρ Νεγο ογ, ἃ8 

Ῥγοΐεββου Ἐδπιβαν υαὐρε8, αἵ ἃ ἰδῖεγ ἀδίε---ἰῃς Ερίβεϊα πᾶν ποῖ ὑη- 
ΓΕΔΒΟΠΔΟΪΥ Ὀς γεΐεγγεά ἕο ἐπε ἐϊπ|Ὲὸ σπεη Νέεγο ἱπαυρυγαῖεά {Πα 
αἰίδοῖς ρου ἔπ ργονίποίαὶ! βοσηαη ΟἸγίβείδπϑ ἂπά σάνε ἔπε σας ἴο 41] 
Ῥγονίποία! ρφονεγηογβ ψῆο τυίβῃεά ἔο εάγῃ ἢἰβ ἕανοιγ ΌὉγῪ επάογϑβίης {π6 

τὶ σῃτία!η688 οὗἉ ΒΒ δοτϊίοη ἀπάον νδαΐονεγ ργείεχε. Αἰγεδάν πον ψεγα 

ἀϊδιίησαϊβιεά ἔγοπι ἐπε δεννβ, απά, ἐπεγεΐογε, βίοοά ἀπάσδγ ἴῃς ὕδῃ οὗ 

{πε ἴα 48 δὴ απηἰ!σεηϑεά οσογρογαίίοη. ὙΠεν ψεγα πιασίολη8 ὙὮΟ 

Ργορδεϑβίεά πε ἀεβϑιγαςείοη οὗ ἔπε ψογίά, ἀπά ἴῃς γε οὗ ἤοπηε ννὰβ 

Ῥτοοῦ οὗ ἐπεῖγ ρονεγ. Τῇεν πιίρῃέ ρίεδά ἱπποσεησε οὗ ογίπιε8 48806ἰ- 
δἴοα σἱτῃ της παπὶαὲ ὉΚ νυΐσαγ βυϑρίοίοη ; Ὀᾳΐϊ ἐνεη ψμθη ΠΥ οἰεαγεά 
{πεῖν παηλα ἰΐ ννᾶ8 ἰῇ ἰΐβεῖῦ βαβῆοίεπε ἰο σοπάεπιη ἔμθπι. Τῆδξ ἰ5 ἴῃ 6 
Ρᾶϑϑῃ νίεν. Τῆς Οἢγίβείδη νίενν ἰ8 ἑῃαὶῖ ΟἾγίϑε βυδεγεά δηά τπῈῪ 

τηυϑβὲ [οἱ ον ἰη ΗΒ βέερβ. Νὸο σοίΐοαγ πιιβὲ ὃς φίνεη ἴο ἔπε πικίϑγερτγε- 
βεηϊαίίοηβ οὗ πεῖν εηθηιίθβ. ΤΠΘΥ ᾿πιυϑὲ ἴδε ἐνεγν ορρογίμηϊν οὗ 
γτεγηονίης ἔπεηὶ. ΤῊΐΒ ἄοης, ἐπουρῇ ἀφδαῖῃ δὲ {πεὶρ ρεηδλίεγ, Πὰν 

ΜΠ ἀΐε ἴο με σίογυ οὗ Οοά, τεβίβειης ἔς βἰαπάδγεγ δηὰ γεπιαίπί πα 

Βγηλ ἰη {πεῖν [αἰ ἢ. 

ΟΑΝΟΝΙΟΙΤΥ. 

Τἤεγε γε ἵνο ἀἰδεγεηῖ γανϑ οἵ ἐγεδίίηα ἴῃς ἕδος [δὲ δὴν ρίνεη 

Ῥοοῖκς οὗ ἴδε Νὲν Τεβίαπηεηϊς δποη ἰ8 ἢγβί αυοϊεά 88 δαϊδογίἑαεινα 

Θογίρίζαγε δπὰ 848 ῃς ψοσῖς οὗ ἰ[8 σοπηπΊοΟΠ]Υ γερυϊεά αὐΐῃογ ὉΥ ἃ ἰαΐεγ 
γεν οὗ κπονῃ ἀαῖε δά γεοορηΐβεά αὐτῃογίιγν. οι πΔΥ δὰν παῖ 
τῆς βαἰά Ὀοοίκ 15 ἵπογεῦν γεσορηΐϊβεά ἃ8 Ἵδηοηίοδὶ δηά δ8 δυϊπεηῖίς 

εἰζμεγ πο δξήογε οὐ α5 ἐαγίγ ας βαςοῇ δῃά βυςῇ ἃ ἀδΐῖε. ἴῃ {εξ ἔογπιεῦ 
οαβε {π6 επάἀογβεπηοηΐ οὗ ἰγδαϊτίοη 15 γεραγάθαὰ 48 δῇ ἱπηοναδίίοῃ, ἰῃ 

ἴῃ6 Ἰαϊξεγ 88 δὴ Ὄχρίϊοίξ γεραυϊαγιβαϊίοη οὗ ργενίουβ, θαξ ἱπαγιϊσαϊαΐε, 
Ῥτγϑοίίςα. 

1 Ἐπογεοϊοῤαάϊα Βὲδίϊεα, νοὶ. ἰ.: ““ ΟὨγιβείαῃ, παπης οἵ". 
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Τῆς ἔογπιοῦ ἱπιεγργεϊδίίοη οὗ βιασῇ ἔδοϊβ μδὰ8 ἐῃε δἀναπίασχε οὗ 
ΔΡρεδγίης ἴο ἀρρεαδὶ ἴο ψῇῆδὲ ἰδ ἀρρᾶγεηΐ δπά ἴο ποιῃίης εἶβεὲ. Βαξ τ 

ἰηνοῖνεβ ἀχίοτῃβ ψῃϊοῦ γεαυΐγε ἴο ῬῈ ργονεά. ἵνὲε πιυβὲ βαύρροβε ἐπαῖ 
τῆς ὕδποη νψἂβ ἀεβηίϊεἶῖν Βχοά ὈΥ δυΐπογιν ἀπά νγὰβ ποί ἃ τῃίηρ οὗ 
σταάμαὶ σγονσίῃ. Απά, [ὃ χὰ αγὲ ἴο ἀγῴυως ἔγοπι ἐπα βίϊδεησς οὗ δο- 
οἰεβίαβιίοαὶ τυτίτογβ, γγα πγαβί ἰσπογα ἴῃς ἔαοσε ἴπαΐ πηδην οὗ ἔμεπὶ ἂγὰ 
20 ἰοηρεῦ ἐσχίδηξ δπά ροβίυϊαϊε ἔογ ἔπεπὶ δὴ ἱπίεγεβέ ἰῃ ϑασῇ πχαϊίογβ 
88 ΟΔηοηίοἱΥ ἐαυ8] ἴο οὐγ οσῃ. ἴῃ ἕδος ἰξ βΒ66π18 πΠΊογῈ γεαϑοηδθία ἴο 
ΔΙΊονν οὐγβεῖναβ ἴῃς ἐχογοΐβε οὗ ἃ ϑοῦεγ ἱπχασίπαζίοη ἴῃ ἀδαϊίης τσὶ ἐπα 

ενίάδηςσθ. ἴη ἴῃ σαβὲ οὗ 1 Ῥεῖεγ δὲ δ΄! ἐνεηΐβ ἴπεγε 8 ὯΟ βίβη οὗ Δ 
Δἰζεηρέ ἴο ἔογος ἃ 6 ῊῪ ἰογβεῦν ὑροη τἢς δοσερίαηοσς οὗ ἴῃς ΟΒυγοῆ. 

[τ σοηϊαίηβ ῶο0 ἱπηονβίίζοη οὗ ἀοοίγίης βιιοἢ 48 πηϊρῃξ πεεά {πε βαρροτὶ 
οἵ Δροβίοϊϊς αὐξπονγίτν. 

Τῇε Ερίϑεϊε, ἔθη (σε πιδὺ 847), ἰβΒ ὑβεά ΌΥ ἰγεδευβ ας δαγὶγ ας 

τὰς τηϊγά αὐυδγῖεν οὗ {πε βεσοηά σεηΐυγγ. Βεδίηά ᾿γεπδευβ ἰη 4} 

ΡΓΟΡΑΌΙΠ ν ἴπόγε [1658 ἃ ρογίοά, ἰη νψῃίσῃ ἴῃς ἰάφα οὗ {πὸ Νὲν Τεβία- 

ταθηΐ Οδηοη ΖΓΕ ἃρ δηά ἰη ψἢϊοἢ [8 σοηΐεηπίβ ψεγα σγαάυδιν γεάποεοά 

ἔογ τεδϑοῇβ νῇῃϊοῃ ἀρρεαγεά ἴο ἴποβε ἰῃ δαϊπογίγ ἴο δε δάεαᾳιμαίε. Οὗ 

{παῖ ρεγίοά νὰ σεγίαϊη!γ ἀο ποῖ πον ἐνεγγίπίησ. ΑἹ] ἔπε Οποβείοβ 
Μοτ ἰγεηδθαβ ἢδ8 ρὲ] οτεά ἀγα γεργεβεηϊεά οἠΐν ὃν ἔγασηγεπίβ δηά 

Βυπλπγαγίο8 οὗ {πεῖς ἀοοσίτγίηεβ σοπίεπιρίμουδίγ ρτγεβεγνεά Ὁν {πεὶγ 

ορροηβδηΐβ δῖ ἃ ἰδΐεγ [[π|δ. Βαΐ, Ἄνβῆ 80, ἰἴ ἀρρεᾶγβ ἴῃδϊ ἴῃς Οποβίίςβ 

ἴῃ τῃεἰν εἰογίβ ἴο εἰυαςἰάαῖς ἐπε ρῃ]οβορῆν οὗ ἰῃς ΟὨἩτγίβείδη γε σίοη 
Δηά ἴο δάνδησε ἴο βοπχεϊπίησ Πίρῃεν ἐπα ἴδε βοπιενῃαὶ ρεάεβίγίδῃ 

δηά σοπηπιοηρίαος ἐπεοίοσν οὗ ἴῃς ογαάϊμαγυ εςοἰεδβίαβείς [αἰ βῖγεβϑ 

ἀροῦ ϑογίρίαγε. Απά ἴῃ 80 ἴλγ 8 πεν εηάεά ἴο γείεραϊς ἴπς ΟΙἹά 
Τεβίδπηδηϊ ἴο ἃ ἀεβηίϊϊζεῖϊν ἰηξεγίογ ρίασε ἴῃ ἴῃς ἀσνεϊορπιεπὲ οὗ ἔγαε 
τε! σίου πεν πεοδββαγὶν ἀδνοίεά ἐπεπηβεῖνεβ ἴο ἐπς τγίτίησβ οὗ πε 

Ἀροβεῖε8---[ῃς ϑογίρίαγεβ οὗ πε Νὲν Τεβίαπιεης. ἰ[πϑνιτδοὶν ἐς 
Οοβρεῖβ, νι ϊςῇ σοηϊαίηεά ἴΠ6 βαγίηρθ οὗ δεβιι8, ἀπά {πε νοῦ οὗ 851. 
Ῥααΐ! οσοσυρίεά δε βτβϑὲ ρίασε ἴῃ {πεὶγ εβεϊπηιδιίΊοη. Τῆς [ογά δηά ἐδ 
Αροβί!ε εχογοίβεά δὴ δυϊπογίν ἴο ψῃϊσῃ τῃῈ ΟΠαγοΒ πτυβὲ Ῥοσ. 80 
ἴῃς Οποϑιίςβ δρρὶ θά ἐμεπηβεῖνεβ ἴοὸ Νὸνν Τεβίδπιθηϊ ἐχορεβίϑ---οί 

ΑΙ ΑΥΒ ἔογ ἴπ 6 ράγροθαβ οὗ ῃεοίοσίοα! σοηίγονεγβυ. ΤῊΕ σοηίγονεγδίεβ, 

ψὨίςἢ ἐπβακά ἀροη ἔπε ἀφάμοζίοπβ ἔΠεν ἄγεν ἔγοπι διοἢ ἐχεραβίβ, ἰεὰ 
ἴο ἴδε ἀοἰἐπιξατίοη οὗ [6 δποη δηά ἴδπεγε [8 ἃ βίγοης ργεβυπηρίίοη 
ἰπ ἔαλνοιν οὗ τς τγδαϊτίοηδ! νίενν οὗ ἴῃ6 Ὀοοῖ8 πῇϊσῃ βυγνίνεά ἴῃς 

ογάεα!. 1 Ῥεῖεγ ἰβΒ ποὲ ἃ ὕοοῖκ ψῇῃϊος νγὰβ {πεῖν το Ὅς τηυοἢ το πα 
τηϊηά οὗ ἀαγίηρ (πίηκεγβ σῆο οουἱά ἀϊδογίπιίηαῖε Ὀεΐσψεεη {πε ἀϊεγεης 
ἄεστεαβ οὗ Ἰηϑρίγαιίοη ἰαΐθηξ ἰῃ αἰ ἤεγεης βαγίησβ οὗ τῆς [ογά ἀπά τ ῇο 
ψεγε ἀείςεγηϊηεά ἰο ΡῈ ἄοπε σίτ δυάαίβη). Τμς Οποβιίοβ ργοξεββεὰ 
ἴο θ6 συίβεγ τμδη {πε Αροϑβί[ε8----ἰγεηξειβ ἐμεῖγ ροβιμυπΊουβ σοι οΓΟῦ 
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δβϑεγίβ. 1 Ῥεῖεγ ἰβ ἃ Ὀοοΐ πιογε σοησεηΐαὶ (ο βυςῇ ἃ πηδῃ 88 Ροίψοδγρ, 
Ψ)ο ννᾶ8 πιογε βΒιἐεά ἴο ὃς ἃ βἰπιρίε γεςοίρίεπε οὗ ἔπε σεηογαὶ ἰγαάϊείοη. 

Αηά ἰξ ἰβ ἕο ὈῈ γεπιεπιρεγεά ἐμαὶ Ῥοίγοαγρ δῖεβ ἃ8 Ὀδοῖς ἴο ἃ {ἰπιῈ 
ἤδη τῆς ἰάοα οὗ α ὕδηοη οὗ Νεν Τεβίαπιεης ϑογίρίαγε ψδ8 ἰῃ ἰζ8 
ἰηΐδῃογν. 

Ουὖν ἀοοσυπιεηξ ἰβ θγβὲ φᾳμοΐεά στ ἔπε ἰογπχαΐα Θεέ ογτ Ῥείευν ἐπ 

δὶς Ἐῤίςεϊσς 56γ}5 πῃ ἴῃς ἰαξίεγ ραγὲ οἵ (ἢς βεσοηά σδηΐξαγγ. 
Ιγϑηδειβ, ἔμ ἀϊβοίρίε οὗ Ῥοΐγοαγρ, ψῇοβε Ὀοοῖ Αραΐμεέ Ηεγεδὶσ5 

ψα8 πίε νῇϊς ΕἸδαΐΠεῦτα8 νὰ 8 Βίβπῃορ οὗ ἔοπιε (Α.0. 175-189),1 
ἰ68 τ φαγί εϑὲ τ Π 688 ἴο [8 γεσερίίοη 848 ϑαςῇ. Ηδ δρροαϊεά ἴο ἰΐ 
(ἴον ὀχδπιρίε) αἱοης νἱτῃ Ρααΐ ἀπά [βαἰδῇ : “ εἰ Ρεξγαϑ αἱξ ἰῃ Ἔρίβιαία : 3 
φνεηι πο υἱάσμίος ἀϊρίἐϊς, ἰπααϊς, ἐπὶ φμέπι προ ποπ υἱάοπέες ογεαὶ- 

ἀἰεεὶς, ραμάεδἐἐϊς ραμάϊο ἱπεπαγγαδὶϊὶ".3 Ιῃ ἀποίποῦ ρίασε ἰξ ἰΒ αυοϊεά 
αἴζεν Νίοβεβ ἀπά ἴῃς [,ογά : “εἰ ργορίεγ ποὺ Ῥείγυβ, αἱξ, ποθ υεϊα- 

γπεπέμι τπαϊϊίας Ππιαδέγέ πος ἰἰδεγίαίσηι α 86 δά ργοδαϊίοημεπι εἰ 
τηδηϊεβεδείοπετῃ Βάεὶ ".. 

ΤεγιυΠίαη, ἃ Π{π||6 ἰαΐον, ραῖβ Ρεΐεγ ου ἃ ἰανεὶ ψίτ Ῥδμ! ἴῃ γεβρεοῖ 

οὔ δίβ8 ἱπβρίγαϊίοη, δηά εἐχρίδίηβ ἐπεῖὶν αγεαπιοηξ ΔΒ ἄυσε ἴο ἐδ ἴδοϊξ 
τδξ πον ψάγα ἰπβρίγεά ὈΚ πε 8βδη16Ὲ βρίγίξ : “ ἀς πιοάεϑβεία χυΐϊάθηη 
οὐϊξαβ εἴ ογηδίαβ ἄρόγρα ργδδβογίριιο εϑ{ δξίαπι Ρεῖγὶ σοί δεπεῖβ εοάδπὶ 
ογεὲ αυἱᾳ εοάεξηϊ εἰ βρίγίτα αυο Ῥαυΐμβ, εἴ νεδβείαπι σίογίδπι εἴ δαυγὶ 

βυρεγδίαηι εἰ ογίπίμηι ἰεηοπίαπι ορεγοβίζαϊεπι "ὃ [ἡ ἢίβ Απέϊάοίε ἴο 
τῆς ροΐδοη οὗ τῇς Οποϑείοβ, νι ἱσῇ τῆλ ρεγπᾶὰρϑ Ὀε ἀαϊεά Α.Ὁ. 218, 
Ὡς οἶζεβ 1 Ρεῖδγ ἂἃ8 δάάγεββεά ἰὸ {πε παῖϊνεβ οὗ Ροπίυβ: “ Ρεΐγιβ 
αυίάεηι δἀά Ῥοηίίοοβ, ρθμαπέα δηΐηι, ἰπααΐε, σίογία σὲ πο μέ ἀσϊἐη- 
φμεπίος ῥηπίαρειϊηὶ, δμδέϊηεῖϊδ. Παές ἐπὲρι ργαΐϊα ἐξέ, ἱπ μος εἰ υοοαξὶ 
ἐξίϊ5, φμονῖαηι σὲ ΟἸγὶδίι ῥαϑ5ηι5 65δὲ ῥγοὸ ποδίξβ, γεϊπφμόης υοδὶδ 
ἐχεριῤίπμηι δερισέϊῥομη, μὲ αὐἀδεφμανιὶπὶ υδϑέϊρία ἱῤδίηδ. ἘὲὺῸ γυγδι8 
ύϊεοί πα ἐχῥαυεδοαξὶ 5 μἰἐϊοηδη φᾶς ἀρὶέμν ἵπ υοδὶς ἴπ ἱσηιῥἑαξίοπεηι, 
φμαδὶ πουμῆι αοοίάαί υοδὶδ; εἰσηῖη δεομπάμηη φορά οοηρημημὶοαξὶδ 
ῥαξεὶομέδηδ ΟἸιγὶ δι, ραμάείο, μέὶ εἰ ἐπ γευεϊαξίοπε ρίογίας σἰμδ ραπμ- 
ἀεαϊ5 ἐχμίίαπέες : οἱ ἀεάδοογανημὶ ποιμίης ΟἈγίοΐ, δεαΐἑ ἐς ϊδ, φμο- 

"ίαηι ρίογία ἐἐ ἀεὶ εῤὶγίέμς γεφμίσδοαί ἴῃ υοδῖς, ἄμε μὰ φμὶς υσδέγμηι 
ῥαϊιαίμγ, μέ βοριοίάα αμὲ γμν αμὲ τπιαϊεβομα αμὲ αἰϊερὶ οῤεομίαίογ. 

δὲ αμέεγ μέ Οὐγίπέίαπης, πα ἐγμδοδοαί, ρίογίβοσέ αμέορε ἀοηείμμηι ἴῃ 

ποριΐη ἰδίο.δ 

1: γὴν δωδεκάτῳ τόπω τὸν τῆς ἐπισκοπῆς ἀπὸ τῶν ᾿Αποστόλων κατέχει κλῇρον 
᾿Ελεύθερος." Ιτεπαυϑ, 4ἀν. Ηαεν., ἰϊϊ. 3. 3 (Ηλινεν᾿ Β οἀϊείοη). 

3 Αάυ. Ηάαεν. ἵν. το, 2 Ξε ἱ Ῥεῖοσ ἱ. 8. 5 Αάν. κεν. ἵν. 28. 4. Ῥεῖοσ ἱΐ. τό. 

δ᾽} Οναΐξέοπε, χν. τεξειτίηρς ἴο τ Ῥεῖεσ ἰ1ϊ. 3 πὰ Τίηι. ἰϊ. 9; οοιηραζε ΟἹ δπγεηὶ οὗ 

ΑΙεχαηάγια, Ῥασάαρορες, 111. χί. 66, φιοῖεά ἀδονε. 
4 ϑοοτρίαςε χίϊ. τ-Ξ ἵ Ῥεῖεσ ἰϊ. λο, 2: δηὰ ἵν. 12-15. 
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ΟΙεπιεηξ οὗ Αἰεχαηάγία (Α.Ὁ. 150-(0) 210) σοπιπιεηίεά οἡ 1 Ῥεΐεγ 
ἴῃ δίβΒ Ηγροίγροβεβ, Ραΐξ [πὰ σοπιπΊδη ΑΡῪ ἰ8 ΟὨΪΥ ργεβεγνεά ἰῃ ἃ 
[μαϊίη αργάσηχεης. [πὸ ἰ8 Ἔσίαπί ψογῖβ ἢς αυοίεβ ἔγεε! Υ ἔγοηι 6 
Ερίδβεϊε αῃά ὑ86ε8 ἰξ 45 [ἢ ἰξέ ψέγε ἔβη] αν ἴο ἴο ἢίβ τεαάδεσβ. ἴη ἔδα 
Ῥαεάαρορης 3 (ἔο᾽ ἐχαπιρὶθ), ψῃϊσἢ ἰ8 δά ἀγεββεά ἴο οδίθομαπΊδηβ, μα 
ΒΔγΒ: ἐγνωκότες οὖν τὸ ἑκάστου ἔργον, ἐν φόβῳ τὸν τῆς 

παροικίας ὑμῶν χρόνον ἀναστράφητε, εἰδότες ὅτιοὺῦ 
φθαρτοῖς, ἀργυρίῳ ἣ χρυσίῳ, ἐλυτρώθημεν ἐκ τῆς μα- 
ταίας ἡμῶν ἀναστροφῆς πατριπαραδότου, ἀλλὰ τιμίῳ 

αἵματι ὡς ἀμνοῦ ἀμώμου καὶ ἀσπίλου Χριστοῦ. ἀρκε- 
τὸς οὖν ὁ παρεληλυθὼς χρόνος ---ὁ Πέτρος φησί--τὸ βούλημα 

τῶν ἐθνῶν κατειργάσθαι, πεπορευμένους ἐν ἀσελγείαις, 

ἐπιθυμίαις, οἰνοφλυγίαις, κώμοις, πότοις, καὶ ἀθεμίτοις 

ἐιδωλολατρείαις: Απάϊη ἴδε δίέγομαΐεὶδ,5 πο ἢ ψεγα ἱπεεπάθά 
ἴον πιογαὲ δάναποεά Οπυβϑείδηβ ἢς ἢδβ, δἴϊξεγ αυοϊαξίοηβ ἔγοπι τῆς 

ϑεοοηά Ερίβε!ε ἴο {πε Οογίῃςῃίαῃβ : διὸ καὶ ὁ θαυμάσιος Πέτρος φησίν . 

ἀγαπητοί, παρακαλῶ ὡς παροίκους καὶ παρεπιδήμους 
ἀπέχεσθαι τῶν σαρκικῶν ἐπιθυμιῶν, αἵτινες στρατεύον- 

ται κατὰ τῆς ψυχῆς, τὴν ἀναστροφὴν ὑμῶν καλὴν 

ἔχοντες ἐν τοῖς ἔθνεσιν. ὅτι οὕτως ἐστι τὸ θέλημα τοῦ 
θεοῦ, ἀγαθοποιοῦντας φιμοῦν τὴν τῶν ἀφρόνων ἀνθρώπων 

ἐργασίαν, ὡς ἐλεύθεροι καὶ μὴ ὡς ἐπικάλυμμα ἔχοντες 
τῆς κακίας τὴν ἐλευθερίαν, ἀλλ᾽ ὡς δοῦλοι θεοῦ. Οη 

οὔς οσοσεϑβίοη δ δε ἔμδβεβ τορεΐπεγ ἴῃς ϑιυπιρίμαγυ ἰαττβ ἴογ ψογηδη 
ἰαἰὰ ἀονη ὃν 8... Ιϑμ δηά ὅ8:. Ῥεῖεγ: προσιέναι δὲ αὐτὰς ὁ παιδάγωγος 
κελεύει ἐν καταστολῇ κοσμίῳ, μετὰ αἰδοῦς καὶ σωφροσύνης κοσμεῖν 
ἑαυτάς, ὁποτασσομένας τοῖς ἰδίοις ἀνδράσιν, ὡς καὶ 
εἴ τινες ἀπειθοῖεν τῷ λόγῳ, διὰ τῆς τῶν γυναικῶν ἂν- 
αστροφῆς ἄνευ λόγου κερδηθήσονται, ἐποπτεύσαντες, 

φησί, τὴν ἐν λόγῳ ἁγνὴν ἀναστροφήν ὁμῶν' ὧν ἔστω 
οὐχ ὁ ἔξωθεν ἐμπλοκῆς καὶ περιθέσεως χρυσίων ἢ ἐν- 

δύσεως ἱματίων κόσμος, ἀλλ᾽ ὁ κρυπτὸς τῆς καρδίας 

ἄνθρωπος ἐν τῷ ἀφθάρτῳ τοῦ πραέος καὶ ἡσυχίου πνεύ- 
ματος, ὅ ἐστιν ἐνώπιον τοῦ θεοῦ πολυτελές. ΤὭϊΒ ἐμδίοη 

͵β σμαγαοίογίβεο : οί 81. Ῥαμ! δπά 81. Ρεῖεν σψγοΐε ϑογίρξυγε, δηά 
ΟἸΙεπιοηΐ ἕο! ονγβ ρορυΐαν ἀβασε, ψϊσἢ πενεῦ ἢ48 ἰπβἰβίεά ἀροῦ ἃ ηἷσα 
ἀἰβογί πιϊηδιίοη θεΐψεθ πε δαΐδογβ οὗ “τεχίβ", [ηάεεδά ἴῃ δῃοίῃεγ 
Ρίδςς 8 ἢε γεΐεγβ ραγὲ οὗ ἔῃε θγεῖ Βρίϑεϊς ἰο Τί πιοίῆν " ἴο 8ι. Ρεΐογ: 

ἸῬοκίεγ᾽β εὐϊξίοῃ, ρρ. ἱοοῦ ἔ, 3Π|,, χίὶὶ, 8ς. δι εῖεσ ἱ. σ7.10, ἱν, 3. 

4111., χί. 75. δΡασάαρορης, 111., χί. 66. δ. Τίπι. ἰΐ. 9. 
Τα Ῥρῖοσ ἢ. σ-4. 8 Ῥαεάαρορης, 11., χὶϊ, 127. 3 Τίπ,. ἰΐ. οἴ, 
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πάνυ γοῦν θαυμασίως ὁ Πέτρος ὁ μακάριος γυναῖκας, φησίν, ὥσαυτως μὴ ἐν 

πλέγμασιν ἢ χρυσῷ ἢ μαργαρίταις ἣ ἱματισμῷ πολυτελεῖ, ἀλλ᾽ ὃ πρέπει 
γυναιξὶν ἐπαγγελλομέναις θεοσέβειαν, δι᾽ ἔργων ἀγαθῶν σφᾶς αὐτὰς κοσ- 

μούσων. 

Τῆε ἕαςξ οὗ ἔπε πιαϊζεῦ ἰβ ἐπαξ ἔνε Οἰεπιεηῖ ἀδεά, αἴ δὴν γαΐε ἰπ 
8 Ραεάαρορι5, ταδῆμαῖὶβ οὗ οχίγαοϊβ ἔγοηη ϑογίρζωαγε οἰαϑϑίβεά 

δοοογάϊησ ἴο πεῖν βιιδ]εοῖΒ. Ηἰ8 Ραεάαρορμ5 οὐ ἰπβίγασίογ ἰ8 ἔδε 
αἰβείησυϊβεά ϑυσοεββογ οὗ ἃ [πε οὗ παπιδίεγ θοοῖβ οὔ ἔπε 8βαπιε κίηά. 
Τῆς ΟΠνί βείδη σαϊοοδίβε ἢδά ἢϊ8 ἀγπιουγυ οὗ ἀρρτγορτγίαϊε [εχίβ 1.8ὲ ἃ5 

ἴδε πιββίοηδγυ ἴο ἴῃ δεν δά ἢί8. Τῆς εχίγασίβ ψέγε ἀγγαησοά 
ἀπάεν δεδάϊησε : βαγίηψζβ οἵ Μοβεβ, (ες Ῥγορῃεῖ, ἴμε Ῥβαϊπιίβε, (ἢ ς 
ϑαρε, ἴδε [μογά δηά 6 Αροϑίίε ἔοϊονεά εαοῇ οἵδπογ ἰῇ ναγίουβ 
ογάεγβ δηά ψίτῃ αἀἰδεγεης ἀεσγεαβ οἵ ργεοϊβίοη ἰῃ δἰἐγίραοη. Τπα 
μενα ]ε γεϑι} 8 ψτεγα τΠαΐ {πε εχίγασίβ ψεγε αϑεοίθά Ὀγ {πεὶγ ΠῸῪ 
πείφῃρουγβ ἰῃ γεβρεςοῖ οὗ {δμεὶν οχί, δά τῃαξ {πεῖς ργορογ δβογίρ- 

τίοῃ ψὰϑ ἰοβϑί βίρῃξ οἵ. Αβ δε Ἰεαγηίης δπά ἐπε βεσυγίν οὗ (δε 
Οδαγοῦ ἱπογοαβεά, ἔπεβε γεϑι 8 ψέγε οογγεσίεά, Οοπιρίείε Βίδ168 
ἴῃ ἔδε ΟΠμυγοῇ οσἢεβίβ βιιρεγβεάθά ἐπε πηδημαΐβ, αηά Οτίρεη (ἴον ἐχ- 

ΔΙΏρΡΙ6) ἱαρουγεά ἰο τγεβίογε (ἢἣς ρυγίγ οὗ (ἢς εχ. Τῇ πον 
βίαϊε οὗ (πίηρσϑ ἰ8 γεβεςοίεά ἰῃ (πε δέγοριαξεὶς οἵ ΟἸεπηθηΐ: [ἤεγα 

δεβυ8 ὅοη οἵ ϑίγασοῃ γεσείνεβ ογεάϊε ἔογ ἢἰβ8 νι βάοη), ψῃϊσῃ ἰῃ τῆς 

Ῥαφράαρορης ἰβΒ ἀβογίρεά ἴο σψίβάοηι, (ῆεὲ Ῥαεάαροψις, ογ ϑοίοπιοῃ ; 

Δηά {Πα τεχὶ οὗ ἴῃς εχίγασίβ σοηίογπῃβ ἴο ἰδ βίαπάαλγά οὗ δες ἀποία!] 

πιαηυβογίρίθ.Ό. Βαξ {δε [ἰξεγαΐαγε σῆς ργεσεάεά Οἰεσηεης ψγὰ8 
Ρορυΐαγ γαΐμογ (πδῃ βοῃοίανν, αηά (Π6 ῥῇῃεῃοπιεπα ργεβεηίεά ὉΥῪ 
δὶθϑ ἀ86ὲ οἵ ϑογίρίαγε ἰῇ (δε Ραεάαρορμς οοηίγίραϊῖς ἴο σοπῆγηι 
ἴδε σοποϊυβίοη (παξ {π6 ἀγφυπηεπε Ὀαβεά ἀροη ἔπε βἰίεησε οὗ ἢΐβ 
ρῬγεάδοδββϑογβ ἰβ ἰα!]δοίουβ, δπά μας {πεὶγ ϑἰΐεπος Ἴδῃ ἕαϊγίν Ὀὲ 
σοηβίγιεά 48 ἃ ἀεηΐαὶ οὗ με είγίπε ογίψίῃ οὐ δυιπογβῆὶρ οὗ 1 

Ῥείεν. 
Τεβα ἘχδηΊρί68 οὗ ἔπε ἃβε οἵ 1 Ρεΐενῦ πδάς ὃν Ιγεηβευβ, Τεγίυ ἕδη, 

δῃά ΟἸεπιεηξ οὗ Αἰεχαηάγία πανε Ῥεεη ρίνεη ἰῃ ἔμ} ἰο βϑῆονν ψῃδξ ἐπε 

ΤΑΥ͂, τηδίεγία! οὗ ἴῃς ἐνίάδησε γεα !γ ἰ8. ϑαπιρίεβ ΟὨΪΥ 88 {πεν γε, [ΠΕΥ 
βυΐῆςσε ἴο βῆον (παῖ 1 Ῥεΐεσ νγαϑ γεοορηΐβοά 48 δι. Ρεΐεγ᾽β Ερίβεϊε 
δῦουΐ Α.Ὁ. 200 ἰπ δα], Αἰγίςα, δά Αἰεχαηάγία. ΒΥ ἃ βιγείςἢ οὗ {δε 
ἱπιασὶπαικίοη ἰξ πισῃξ Βε βαρροβεά δεῖ Τεγίυ Πα ἢ ταβ ἀερεηάεπξ αροπ 
ΟΙεπιεης ἴον {πἰ8 Κηονίεάσε; Ῥαξ Ιγεῆξευβ δηά Οἰεπιδηΐ γεργεβεηΐ 
ἃ ἰγϑαϊείοη νι δίοῃ {ΠῸῪ ἱπμογίιεά ἱπάεροπάεπεν ἔγοηι ἃ ἀϊβίαπε ραϑβί. 
Νον ΟἸεηιδηΐ 8 ἢς οδγίίεϑέ ΟΠ γι βείδη δολοίαγ, ποϑθα τοῦ μαναὰ 

ςοπῆς ἄοψῃ ἴο (8, δηά ἰτεηδειβ [8 πο ἴο ἔδε ἀροβίοϊϊς ασα Ὁ. δί8 
σοπηεοχίοη σε Ῥοΐγοαγρ. 

Ιω πἰ8 Ερίβεϊς ἐο ῃς ῬΒιρρίαηδ, Ροίγοαγρ, Βίβῃορ οὗ ϑηῖγγηα, 



ΙΝΤΕΟΌΌΟΤΙΟΝ 27 

Ὅ)Ο αϊε( ἃ πιαγίγγ ου 28γὰ Βεῦγυδγυ, Α.Ὁ. 155 αἵ ἔπε αρε οἵ 86 γεδγε, 
48 [εἴξ, ἃ8 Βυδβεδίαβ ποίεά, ἃ ναί υαρ!α τυϊῖπεββ ἴο ἴῃς δαγίίεγ Πἰβίογυ 

οὗ τῆς Νεὲν Τεβίαπιεηξ σδποη. 

50 ἔδλγ 8458 (δε Οδποηίοίγ οὗ 1 Ῥεῖεγ ἰ8 σοποεγηεά ἴδε ενίάεπος οὗ 
{με Ερίϑεϊε ἰβ ονεγυμεϊπιίησ. [{ 8 ἔγαε [μας Ῥοίγοαγρ ὅοεβ ποῖ ρσίνε 

πε Ὡδηϊε οὗ ἴῃς δι ςπογίτυ, νος Βα 868 80 οἴἔδση. [τ πουϊά Ρὲ «η- 
ΓΕΆΒΟΠΔΡΙΕ ἴο ἐχρεοῖ [πδΐ ἢς βῃουϊ. “Ῥααὶ" δηά “ἴδε [ογὰ " αγε 
{πε οηἷν δυΐδογβ ἡαπιεά. ΤὌΤῇῆε ψογάβ οἵ τῇς [,ογά ἢανε παδζυγα!!ν ἃ 
Βίσμον δυϊμογίεν ἔπδη ἴδοβε οὗ Η!5 Αροβιίεβ--- δὴν γδῖε δὲ [818 βίασε 

ἴῃ ἴῃς ἀενεϊορπιεηΐς οὗ ἴῃς δποη. Απά 8... δαὶ δβ ἴῃς ἔουαηάεν οὗ 

1πε ΟΒαγοῦ δὲ ῬῃΠρρὶ μαά ἃ βρεςοία! οἷαίπιὶ ἁροὴ {μεῖγ οδεάϊεησα: 
“ΝΕ 1 (ΡΟ γοαγΡ 8808) ΠῸΓ δῆγοης [ἰ{κὸ πὲ οἂη δἐζαίη ἴο δε 
τυϊϑάοηι οἵ τῆς ὈΙεββεά δηά σίογίουιβ Ῥαυ!, νσῆο, πε με σβπιὶε ἀπιοηΐ 

γου, Ῥεΐογε {πε ἕδος οὗ (δε πιεη οὗ (δαί {π|ὲ ἰαυσῆς δοσαγαίεῖν απὰ 
ϑυγεῖγ (Πα ψογά οἵ ἐγυῖῃ, πο αἰδο σἤεη μὲ νγὰβ δϑϑεηΐ στγοῖε ἰεξζεγβ 

ἴο γοιυ ἱπίο σψδοῃ [ἢ γου ἰοοῖς γοιυ ψ}] θὲ δο]ε ἴο θεὲ θαυ ἀρ ἴῃ ἐπε 
ἔβτἢ ρίνεπ αηΐο γου." 2 Οἰδεν ϑογίρξυγοβ, ὄἐνεὴ ἴῃς Βγδβὶ Ερίβεϊε οὗ 
5:1. δομη, Ῥοϊγοδλγρ᾽β ἰεδοπογ, ἀγα ἀβεά ἰδὲ 8 1 Ῥεῖεγ ἰβ υδεά-- 
ΘΠΟΙΥΠΊΟΟΒΙΥ αηά ποῖ αἰνψαγβ ΓΒ ἃ οἰεαγ ἔογγηυα ἴο βίατηρ ἰδὲ 

αυοϊδεοπβ 88 φυοίδείοηβ, 
Τῆς [Ο]]ονίης ραββασεβ σοπίαϊῃ οἰεαγ οϑδεβ οὗ Ῥοίΐγοαγρ᾽ 8 ὧδε οἵ 

1 Ῥείευ:-- 

(Ι. 1-8) συνεχάρην νον ὅτι ἡ βεβαία τὴς πίστεως ὑμῶν ῥίζα... μεχρὶ 
νῦν διαμένει καὶ καρποφορεῖ εἷς τὸν κύριον ἡμῶν ᾿Ιησοῦν Χριστὸν. 

εἰς ὃν οὐκ ἰδόντες πιστεύετε χαρᾷ ἀρευλολὴτα 

καὶ δεδοξασμένῃ εἰς ἣν πολλοὶ ἐπιθυμοῦσιν εἰσελθεῖν. 

11. διὸ ἀναζωσάμενοι τὰς ὀσφύας ὑμῶν" δουλεύσατε τῷ 

θεῷ. .-. πιστεύσαντες εἰς τὸν ἐγείραντα τὸνκύριον ἡμῶν 
Ἰησοῦν Χριστὸν ἐκ νεκρῶν καὶ δόντα αὐτῷ δόξα νὅ καὶ 
θρόνον ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ. .. μὴ ἀποδιδόντες κακὸν ἀντὶ 
κακοῦ ἢ λοιδορίαν ἀντὶ λοιδορίας 7 ἢ γρόνθον ἀντὶ 

γρόνθου ἢ κατάραν ἀντὶ κατάρας. 

Ψ. καλὸν γὰρ τὸ ἀνακόπτεσθαι ἀπὸ τῶν ἐπιθυμιῶν τῶν ἐν τῷ κόσμῳ, ὅτι 

πᾶσα ἐπιθυμία κατὰ τοῦ πνεύματος στρατεύεται." 

ΝΠ]. ἐπὶ τὸν ἐξ ἀρχῆς ἡμῖν παραδοθέντα λόγον ἐπιστρέψωμεν νήφοντες 

πρὸς τὰς ἐυχὰς 0 καὶ προσκαρτεροῦντες νηστείαις. 

190 Βαγάεηβενει, Οεεελίοκίε ἀδν Αἰἐκίγεκήελοι {ἐξ εγαίμν, 1. Ῥ. 140. 

31. 2. 5 Ῥεῖεσ ἱ. 8. 4Οοπιρᾶσε 1ἵ Ῥείες ἱ. 12. δὲ Ῥείετῖ. 4- 

δι Ῥείετΐ. 21. Τχ Ῥεῖεσ 111. 9. 8 οιρᾶσε 1 Ῥείες ἰ1:. 9. 

9. Ῥεῖες ἰϊ. 1σ οοηῆειεά τί Οαἰδῦδλπα ν. 17. 19 Ῥεῖεσ ἰν. 7. 

ΥΟΙ, Υ.Ψ 3 
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ΨΠΠ. προσκαρτερῶμεν τῇ ἐλπίδι ἡμῶν καὶ τῷ ἀρραβῶνι τῆς δικαιοσύνης 
ἡμῶν, ὅς ἐστιν Χριστὸς Ἰησοῦς, ὃς ἀνήνεγκεν ἡμῶν τὰς 
ἁμαρτίας τῷ ἰδίῳ σώματι ἐπὶ τὸ ξύλον, ὃς ἀμαρτίαν 
οὐκ ἐποίησεν, οὐδὲ εὑρέθη δόλος ἐν τῷ στόματι 

αὐτοῦ .2 ἀλλὰ δι᾿ ἡμᾶς, ἵνα ζήσωμεν ἐν αὐτῷ, πάντα ὑπέμεινεν. 

μιμηταὶ οὖν γενώμεθα τῆς ὑπομονῆς αὐτοῦ καὶ ἐὰν πάσχωμεν 

διὰ τὸ ὄνομα αὐτοῦ, δοξάζωμεν αὐτόν. τοῦτον γὰρ 
ἡμῖν τὸν ὑπογραμμὸν ἔθηκε δι᾽ ἑαυτοῦ, καὶ ἡμεῖς 
τοῦτο ἐπιστεύσαμεν ." 

Χ. [ἢ Βίβ ἐγρο βίαΐε εἴ ἀοηγίπὶ δχειηρίαν βεαυϊπιίηίὶ 3 γγηὶ πὶ ἤάε 
δέ ἱπηιμέαδίϊες, Κγαϊεγηϊέα 5 απιαίογες ἀτροηίες ἱπυίσοηι. .. «δ 
Ον»ιπες υοὐδὲς ἱπυίοοηι ομδίοοίς δείοέε,5 οοπυεγοαΐϊοτεῖη υδϑίγα,η 

ἐπγεῤγεμεοηδίδιϊενι παδεμίες ἵπ ρεμέϊδιι5, μὲ ἐχ δομπὶς οῤεγίδηδς 
υεδίγὶ5 εἴ γοβ ἰδυάδηι δοοίρίαςίβ εἰ ἀογμίμμς ἐπ υοδὶς ποπ 
δἰα5ῤΠερπιείμγ. 

1χ Ρεῖεσ ἰϊ, 24. 8: Ρείεσ ἰΐ. 22. 

81 Ῥεῖεσ ἵν. τό. 4. Ῥείεσ ἰϊ. 21. 

ΒΟοιρᾶζει Ρείετ ἰἱϊ. 8 (ἰϊ. 17). Φοπίρᾶζε 1ἵ Ρείεζ ν. 5. 
Τχ Ῥεῖεσ ἰΐ. 12 : ἴῃς ραγαρῆγαβε οἵ ἴῃς ἰδίίες ραγὶ οἵ ἴδε νεσβε (ἐποπτεύοντες 

δοξάσωσι τὸν θεόν) ἰδ ἄυς ἰο ἴπε πεχέ ᾳυοίϊδιίοη (15αἰδῇ [1]. 5), νας δυΐεπι, ρες φυθπὶ 
ποπιδη ἀοκχίπὶ Ὀἰδβρῃμεπιδίυσ. 

ΝΟΤΕ. 

ΤῊϊ5 εὐϊίοη 8 θαβοὰ οὐ ἃ Ἴοουζβε οἵ ᾿Ἰεοΐιιγοβ ἀ εἰ νετοά, ἰπ ἔἢς ἢτβὲ ἱπβίδποσ, ἴο 

ἃ οἶλββ οἵ Ββοπουγβ πίε 80 'νεγε εχρεοῖϊεά ἴοὸ υδ6 (ῃς ἰδίε Ῥγοίεββοσ Βίρ6᾽ 5 οοῦ)- 
τοδηΐασυ 48 ἃ ἰςχί-οοῖ. Τῆς ᾿εοϊυγεβ νεζε, ἰΒεγεΐοσε, τιδᾶς ἱπάερεπάσδηςγ οἵ δὲ 
ςοπιπιδηΐλευ ἀπά ἢ ἃ νίενν ἴο {πε εχδϊ δἰτίοη οὗ πὲνν πηδίεσί] δηἃ ργοοςββεβ γίδες 
18δπ τεβυ] 18. [ὶἢ ραγείουϊας, ἃπ διίετηρὶ νγ»ν288 πιδάε ἴο {Πβίγαῖς (ἢς τεΐεσεπος οὗ πα 

ϑεριυδρίπε δηὰ 1εννϊδῃ ᾿ἰτεσαῖασα β ΠΕΓΆ ΠΥ ἴο {πε ἐχαρεβὶβ οὗ ἴῃς Ναν Ταβίδτηεηι. 
Ιπ ἴδε τεἀδυςοη οὗ ἔδεβε ποῖεβ ἴο {πεὶγ ργεβεηῖ ἴογπι [με σοτηπιεπίδγιὶεβ οὗ ΑἸ ἕοσγά, 
Βίςε, οτσι, Κάμι-Μεγεσ, ἀπά νοη ϑοάδξη ψετε σοπβυϊεά. 

Τῆς τεχὲ ἰβ ἵακεη ἔγοπι ἔπε ἐδοδβί 116 οὗ ἴδε ρτεαὶ Νδιίςαδη Οοάεχ (Β), ἴδε 11π68 

οὗ Ὡς ἀγα ἱπάϊοδιεά ὉῪ βρᾶςεβ. 
ΤΒε εὐἀϊίοτ στδίε ν δοκηον]θάρεβ ἴμς κίπάπεββ οὗ τῆς εν. αεοσρε ΜΙΠραπ, 

Ώ.Ὦ., δῃά ἴδε Κεν. Ε. 8:. ]Ἰοδπ Ῥαγγυ, Β.Ὁ., ψνῆο τελὰ ἴῃς σοτηπιεπίδγυ ἰπ ῥγοοῦ, 



“πέτροῦ Α΄. 

ΠΕΤΡῸΣ ἀπόστολος [8 Χϑθ' ἐκλεκτοῖς παρε 
σπορᾶς Πόντου Γαλατίας Καπ 

19 ΧΡ ἰβ ἴμε ποσπιδὶ οοηισδοιίίοη οὗ Ἰησοῦ Χριστοῦ : 80 Κ -- κνρίον 

νπιδήμοις δια-]. τ 

παδοκίας ᾿Ασίας κατὰ 2 

, 99 -- Θεοῦ. 
Αδεσ ᾿Ασίας 411 οἴμετ πιδηυδβοσίρίβ δπὰ 411 τῃς νεζβίοῃβ δὰά καὶ βιθυνίας : τῆς οτρίπα! 
βοῦδε οὗ Οοὗεχ Ναιίσδηυς (Β") βιίαπάβ δίοης 'ἱπ ἴδε οηγίββίοῃ. 

ΟΒΑΡΤΕΒΙ.-νν. 1,2. Ῥεῖεσς ἴῃς Ηἰγἃ 
Οοσηγηϊββίοποσ οὗ [εϑ0ὺ8, ὙΠΟ ἰβ Μεβδίδῃ 
οὗ ἀτεεκβ 48 οὗ 7ενβ, βεηάβ ρστεεϊηρ 
δἴιϊες τῆς ΟὨτίδείδη ξδβῃίϊοη, ἰῃ νος ἐπα 
Οτεεῖς ἀπά [εὐννϊδ ἔοσταυϊα πᾶνε δέῃ 
ςοπιρίποδ δηὰ ἰταηβίοττηοδ, ἴοὸ τῆς 
Οδυτοδεβ οὗ Νοσίποετη αδίὰ Μίηοσ. 
Ὑμεν ἅτε ἴδε ἀϊδρετβίοη οὔ ἴς Νεν 
Ιβγδεῖ, οβοβεη οὔ οὗ (ἢς ψδβοῖς ᾿ψνοσὶὰ ἴῃ 
δοςοτάλπος σὰ Οοά᾽ 8 ἐοσεκηονίεάσε 
οὗ πεῖς δίπεββ, ἰο ὑπάετρο δες δαί ίον:- 
ἱπρ οὗ Ηἰβ ϑριπξ, ἀπά ψ ἢ ἃ νὶενν ἴοὸ 
«δεῖς τεςερείοπ ἱπίο Ηἰβ Ομυσοθ. Εος 
ἴδε τεβαϊι, ἀπά ἐδβεσζείοσε (δε ρυγροβε, οὗ 
πεῖς εἰεςτίοη 8 ἴδδὶ ἘΠΟῪ τῦᾶνῪ ῥτοΐεββ 
οὈεάϊεηος δηὰ τεςείνςε ἴῃς ουϊνατὰ δἰ; 
οὗ Ββρσϊῃκιπρ, Ῥείπας δαρεϊβεά ἰηΐο ἰδς 
ἄεδι οὗ 1εβὺ8 Οδγίδε. Ἐπὺρὶ {πε πὶ ΠΊΔΥ 
ξτᾶςε (απά ποῖ πιεσα στοεϊηρ) ἀπά ρεᾶος 
(οὐ Β ρεᾶος ποὲ πιδῃ᾽ 8) ὃ6 τυ] ρ] εἅ 
τ ἀϊδβουβείοπυ οὗ νυυτίϊεσ ἀπά γεδεγβ δες 

Ιπιτοἀυςιίοη. 
νει. ᾿. ἐκλεκτοῖς παρεπιδήμ- 

οις διασπορᾶς, εἶεοί ΞΟ) ομγμεῦς Οὗ 
ἀἰεῤῥεγείον, ἃ οοτηρίπδιίίοη οὗ τ|ε86 οὗ 
Ἰβγαεῖ ρργορτγίδιεά ἴο Ομ βιϊαπβ ἴῃ δο- 
οοτάδπος σἱτ τῆς ἀπίνεγβαὶ ρῥγίηοϊρὶς οὗ 
τῆε ελεὶν Οδυτοῦ. (1.) Τῆς εν νετε 
τῇς ελοςέμ γαεε (ἰϊ. 9 ἴτοτῃ 184. χε. 20) 
848 Μοβεβ βδίἀ, Βεέζαμβε Ηἶε ἰοοσὰ ἐδγ 
“7 αέδλενς ἐκενείογε τ εδοςε ἐδεὶν Ξοεὰ αὐέεν 
ἕλκει (Ὁ εαϊ. ἱν. 37; ς΄. Εοῃι. χὶ. 28). 850 
7εβὰ8 βαϊά ἰο Ηἰβ ἀϊβοίρίεβϑ,  λανς ολοσέν 
γομ (]οΠπ χν. 16, 1:9, εἰς.), δῃηά τείεσβ ἴὸ 
τδεπὶ πὶ ἴΠς εβοδβαιοϊορίςδὶ ἀΐβοουτθα 48 
ἐλε εἰεεὲ (Ματῖκ χὶϊ!. 20). (ἰ1.)} Βείη, 
ελοσεπ ομέ οΓ ἐπε τοογἱ ἀ---ἧπ ἑκα τοογῖά, 
᾿πάεεά, ὁμέ ποέ οΥΓ ἐέ, Ἰοβη χν. 16 ἢ.-- 
Ομτβαβηβ ἅτε αἱδδε Ξογομῦπεγς ἁἀυτίηρ 
«δεῖς πέξ οπ εαγί. Ὑμεῖς ἐδιπεγδηά ἴ8 
ἐλε εἰἐγ ἐλαὲ καίλ ζοωμπἀαέξίοης (Ἰ. 7, ἃ. τα; 

Ἡεῦ. χιϊ!. 14; ΡΠ. ιἱ. 20). [Ιη Ηεδ. χί. 
9.13 ἴδε Ῥαιγίδγοῃβ ἀγὲ οσεάϊ δὰ νυ τὰς 
βᾶτης ἰάεβ απὰ ῬὨΐο βᾶγβ ἐμαὶ [Ὡς βᾶρεβ 
οἵ Μοβεβ' βοῆοοὶ γε 811] ἱπισοάυοε 88 
5ογομγηεῦς (ρ. 416 Μ). 80 Αὐγδδδηι βαϊὰ 
τὸ ἴῃς ὅ8οπη8β οἵ Ηείδ, "1 δη} ἃ βίσληρεσ δῃὰ 
βοϊουγπεῖ (πάροικος καὶ παρεπίδημος -- 
ἀ 9 Α78) ) «ἱτα γου " (αεη. χχίίϊ. 4); 
ΓΑ δὰ δον ἐκ ἄαγς Ὁ ἐπε γεαγς ΟΥ̓ 

ῖν ῥὲϊρνίνιαρε ( ἂς παροικῶ) ; 
τὰ ̓κύλέρας δ δι ἐμ βΈκω Ῥεῖεσ δ 
Ηερ. ἰπ ἴδε μεπογαιϊβδοη 1 αὶ ἃ 
δγαηρε αμὰ 50 )ομγΜΕ (πάροικος καὶ 
πα μο4) ἐπ ἐλε σαγίς ας αἱΐ »ἘῪ 
ἤαϊλενς τοῖν (Ῥ8. χχχῖχ. 13). εἰ ββιγδηῃ 
(Βέδὶς δέμαϊες, Ρ. 149) ηυοίεβ ἴἔννο εχ- 
ΔΙῚΡΪ68 οὗ τ αρεπίδημος ἴτοσλ ν" 118 οὗ τῆς 
τηϊγά σεητυγν Β.0., ὁπ οὗ ἃ [εν τεδίδεπι 
ἴῃ τῆς δ: (ἀπολλώνιον [παρεπ]ίδη- 
μον ὃς καὶ συριστὶ ᾿Ιωνάθας). [Ιη Ρ. Τος. 
8 (Β.ο. 118) παρεπιδημοῦ! δηἃ κατοι- 
κοῦντες δἀτεὲ οοηιταδίεά. (111.) Μοβεβ 
βαϊά ἴἰο [βγϑεὶ ἑλομ «λαϊὲ δε ςεαξἑεγεά 
ανιοηρ ἐπε ἀἰηράονις οΓ ἐὰς εαγέπ (Ὀευξ. 
χχνὶ!. 25) ; τῆς τεηδετίηρ οὗ πὸ υΧΧ 
διασπορά [8 ρῥτοῦΑΡΥ ἴῃς δα εδὲ εχ- 
διηρὶς οὗ ἴδε ἐεομπίοδὶ ἀεβίρτδιίοη (ς,. 
7οΒη νίΐ. 35) οὗ τε ]εἐννβ, ψΒο---ἶος ψῃδῖ- 
Ἔνεῖ τεᾶϑου --- "ἰ ουϊδίάς τῆς Ηοῖγ 
Γαὐᾶ, ὙΤΒε οοϊϊεςῖῖνε ἰετα (Καδδίηϊς 

ΡΣ) ἰπρ ἰε8 (ἢ ς τεᾶλὶ ὑπιῖν οὗ τπεβε 
δοδίίεγεά Τοπιηλυηϊῖεβ, Ψνἤοθς βοδιξεσίη 
8 ἢο ἰοηζεῖ τερατάεδ 28 οὐ ρυηίβῃ- 
ταδηΐϊ ἴογ βἷπ. ἴξ {τ βεζνεβ ψεὶ! τῆς 
Ῥύυγροθε οὗ οπε, ψδο, ἴἰκε 8:. Ῥαυὶ], ἰη- 
88:8 οὐ τῆς ὑπὲν οὗ ἴῃς ψΒοῖε Ὀγοΐμει- 
δΒοοά οἵ Οτίβείδῃβ (4.ρ΄., ν. 0) ; Ὀπὶ τη18 
ΔΡΡΙἰσαιίοθ οὗ ἴ86 ργίποὶρίς δαὶ τῆς 
ΒυτΟΒ 5 (ῃς [Ιβγδεὶ οἵ αοά ἰβ βυδοτγάϊ- 

ῃδίε (0 οἴδετα υνῃϊ ἢ ἱπιρὶνγ δαὶ ἴδετε ἴα 
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πρόγνωσιν ΘΒ} πατρὸς 
καὶ  ῥΛαντισμὸν αἵματος 

ΠΕΤΡΟΥ ἃ 1. 

ἐν ἁγιασμῶ πνεύμα τος εἰς δπακοὴν 

ΙΒ Χϑ' χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη 

1 99 [8 τῆς ποσωῃδὶ οοπίγδοϊοηυ οὗ Θεοῦ. 

ΠΟ σιν οοττεϊδεῖνε ἰο ἰς. Πεη 9ι. 
]Άταεβ λἄγεββεβ ἐλς ἐινεῖυε ἐγὶδες το κίεκ 
γέ ἐπ Ὀλεῤῥεγοίοπ, Ὧδ ΤῊΔΥῪ οη ἴδε Οἴδεσ 
παηὰ Ὀς οοπιγαβιίηρ ἴδε βαϊπίβ οὗ ]εγυ- 
βαίετη ψἱἱ ἴποθς αὐγοδά (48 51. Ρδὺυΐ ἀϊὰ 
ἴῃ ἴῃς τηδιίεσ οὗ (Ὡς ΟοἸ]εςείοη) ἱξ ἱπάεεὰ 
δὲ ἰ8β ποῖ ϑρεακίῃρ βίπιρὶν ἴο δῖ5 ἐεϊον- 
ςουπίγγτηεῃ 8ἃ8 ἃ εν ἴὸ ]ενβ. Βυϊῖ 51. 
Ῥεῖος ντίϊεβ ἔτοτὴ “" ΒΑδγΐοη " δπὰ ἴδε 
ολρίτδὶ οὗ Οπσἰβιεπάοτῃ ἰβ πο ἰοῆρεῖ ]ετυ- 
βαίεα. Τμε ςοϊοολίοη οἵ παρεπι- 
δήμοιςαπάδιασπορᾶς ἱπιρ|1ε5 (Πδὶ 
τιῖθ βοδιζοαγίηρσ, ΠΟ ἱπ (δε Τοῶϑε οὗ 
τὰς ψΜ 88 αοά ΒΒ ρυπίβῃτηεηι ἴοσ δβἷῃ, 
ὙΥ]] ποῖ θὲ Ρειτωᾶπεπὶ ἴος [Ὡς δηξίγρε. 
ἙἘος τῇς ΟὨγίβείδη Οἤυσοῃ ἴδε [ενν 88 
Βορε οὔ Βςε ἱῃραιπεγίηρ Ψ1}} 6 {]16116ά, 
88 8 ἱπάϊςαἰεὰ Ὁγν τε επιρῃδες ἐ κλ ε- 
κτοῖς--ἰος ]εβὺ8 βαἰὰ, “τὰς δον οὗ 
Μακ. .. ςλαἱ! ραΐδεν ἰορείλεν ἀἐς οἰεεὶ 
ἐνν ὕονι ἐὰε μέξεγνιοςί οΓ ἐλε εαγίᾳ 
ἐο ἐδε μέέεγνιοσέ ῥαγέ ο7 ἄεαυεπ" (Ματΐ 
χίὶϊ!, 26, 27; ε΄. Ὀευῖϊ. χχχ. 4). Οοπηρασε 
Ὀίάδοδε ἰχ. 4, “Ἐρῖ 85 1πῖ8 ννγᾶβ ὑγοίζεῃ 
[Ὀτελ4] βοδιϊεγεά ονεσ (με 1115 ἀπά Ὀείηρ 
ξειδεγεὰ ἰορεῖμει Ῥδοᾶπης οπμδ, 80 ΠΊΔΥ 
τὴγ Οδυτοῦ 6 ραϊπετεά τορεῖμεσ ἔτοτὶ 
τῆς επὰβ οἵ {πε εδχί ἑμέο ἐγ ἀἰηράοηι," 
δηά ]Ἰυδεη Μ , Φίαϊ. τι, “ΑΒ 
Μοβες .. . 80 δἷ8ο Ϊ1εβὺ8β ἴῃς ΟΠτδὲ 
(εοττεβροηδίηρ ἴο ]., ες ὅοη οὗ Νυπη) 
8841} τὰῦπ ραίη ἴῃς Ὀϊβρεγβίοη οὗ τπὰ 
Ῥεορῖε.. . . 5841] σίνε υβ ἴπε ροββεββίοῃ 
δἴεγηδι "". 
Πόντον... ᾿Ασίας. Τῆε οτάει 

ἱπάϊοαϊεβ ἴπεὶ τουῖς οὗ {πε τρεβϑεηρογ, 
ὮΟ ἰληάδεδ ργεβυπλδῦϊγ δἱ ϑίπορε οἵ 
Απιδϑισίβ δηᾶ, 17 (ἢ οπιίββίοη οἵ καὶ 
Βιθυνίας Ὀε δοςερίεά, ἰεῖς (ες σουπίγν δὲ 
Ἐρδεβυὺβ ος ϑηλγτθπα. Τῆς (Ατγπιεπίδπ) 
Αοίὰ οὗ Ῥῃοοδβ (Μαγίγτ οἵ ϑίπορε υὑπάε 
Τταδη) δὲ δάδάγεβεεά ἴο ἔπε Ὀγείῆγεη 
ἀνεὶς ἰπ Ῥοπίυβ δηὰ ΒΒ πγπία ἰπ 
Ῥαρηϊαφοηία δηὰ ἱπ Μυγϑία ἰῃ αα]διία ἀπά 
ἰῃ σαρραάοοϊα ἀπά ἰπ Ατγπιεηΐα (Ὁοηγ- 
Ὀεᾶτε, Μοημηιεηὶς οὗ Ἐαγίγ ΟἈγίςἰαπίέν, 
Ῥ- 103). 8εε [πιτοἀυοιίοη. 
Μεῖ. 2. Τῆς τῆτες οἰδυθεθ κατὰ ... .» 

ἐν...» 84 εἰς... αὐδ᾽ιίν ἐκλεκ- 
τοῖς απὰ ρεῖπᾶρβ δίβο ἀπόστολος (45 
Οεουπιεηΐι8) Ῥεῖε δίπηβεϊ 18 εἶδε ἂπὰ 
Βἤδσεβ δεῖς ργνίερεβ θυ ἢδά πο πεεὰ 
ἴο πιλρηίξν Πἷβ οδῖοε, 8 δδά ὅι. Ραυϊ. 
Υεῖ δες Αςἴβ χν. 7 ἢ. 
κατὰ πρόγνωσιν. . . . Τῇε πουη 

ΟΟςατβ ΟὨΪ ἰπ Αςίβ ἱϊ. 23 (βρεεςῖ οὗ ϑ8ι. 

Ῥεῖοτ) ἴῃ τεΐεγεηος (0 ἴδῃς βἰαγίπρ οἵ 
ΟἸγίβε τῇ ὡρισμένῃ βουλῇ καὶ προγνώσει 
τοῦ θεοῦ, ο΄. 1. 2ο. ΤΒε υβςε οὗ πουπβ 
ἰπβίεδά οἵ νετῦβ ἰβ ομαγδοίεγίβεις οὗ (δἰ5 
ἘΕρίβι!ς. Τμε βᾶπὶε ἰάθα ἰβ Ὄχργεββεά 
τῆογε εἰδδογαίεϊυ ὃγ ὅ8ι. Ρδὺὶ ἱπ ἔοπι. υἱϊϊ. 
29 (ᾳ.νυ.. ΟΓ΄. Οήρεη, Ῥλοεαίία, χχν. 
Οδεουπιεηίυβ ἱπέετβ ἐδδὶ ἴῃς Αροβίϊε ἰ8 ἴπι}8 
ἴδε «αυαὶ οἵ τς ρΡτορμεῖβ, ὌἊβροςίδ!!ν 
7ετεπιίδῃ (νυν. 76ς. ἰ. 5).-τ-ὲν ἁγιασμῷ 
πνεύματος, 58υδ)εςῖίνε ρεπίεινε [ἰκα 
θεοῦ, θείῃ εἰεοῖ 1ΒΕΥ ἅγα ντμίη τς 
δρβεῖε οὗ ἴς ργορεῖ ψοσίς οὗ ἰῆες Ηοΐγν 
ϑρίηι. Ὑδὲε οοπίεχι ἐχοϊυάδβ ἴῃς τεπάς- 
ἱπρ λαϊοισὶηρ ο ἐκε (λμνεαη) εῤῥγὲέ. Ῥεῖετ 
υδ68 ἴῃς βιετεοϊγρεὰ ρῆσγαδβε; ο΄. 2 ΤΒεββ. 
11. 13 (ψΒῖςο ἢ σοτγεβροπάβ ὄχι ἴο ἴδε 
σΠο]ς Τοπίεχ) εἵλατο ὑμᾶς ὁ θεὸς ἀπ᾽ 
ἀρχῆς (κατὰ πρ. 0. π.). . «ἐν ἅγι- 
ασμῷ πνεύματος καὶ πίστει ἀλη- 
θείας (εἰς ὑπυτ εἰς ὑπακοὴν... ]. 
Χριστοῦ, ἴῃε ροαὶ οὐ ρυγροβε οὗ τδπεὶς 
εἰεςίοη. Οεάϊεμος ἰβ ἃ ᾿εοηίςαὶ ἴεττα : 
8ς. ἐο αοά; εὖ. ἱ. 14, ψψῆετε ἰτ ἰ8 οοη- 
τταβίοὰ ψυἱεῃ τῆς ἱρπογαπὶ ἀϊδοδεάίϊεηοε οὗ 
τπεὶς ραβδὶ [ἱνεβ (1. 22). Α8 Οβτείβἔίάδηβ, 
ἴμεν οδεγοά αοά δπὰ ποῖ πηεπ (Αςίβ ἰν. 
1ο, ν. 20) ; αοά ρίνεβ Ηἰ8 Ηοὶγ ϑρίγις ἴο 
τῆεπὶ μαι οὔεν Ηΐπι (Αςἐβ ν. 32). Οοπι- 
Ῥᾶσε ἔπε Ραυϊίης οδεάδεμοε οὐ ζαϊέμ. ΤΠϊΒ 
οὐεάϊεπος ἱπλρ]|1ε8 ἃ σπᾶηρε οὗ πχὶπά ἴῃ 
]εν δπὰ ἰῃ αεπεε, νυ ςἢ ἴδ εβεοιεὰ 
ἔδε εῤγέναἰηρ ὁ δίοοά οὗ Ἄετως ΟἈγίεέ. 
ΤΒοΥ γα πονν οἰςδηβεὰ ἔσοτῃ βίη, νυν ς ἢ ἴ5 
ἀϊδοδεάϊεπος ἴῃ [ενν ογ αεπεῖῖς. ]εβὺ8 
ΟἸσίϑε, τῆς πηοάϊαϊος οὗ ἰῃς πεν οονθηϑηΐ, 
βρείπκεβ ἰῇοβε νἤοτι αοὰ βεϊεςιεὰ ἢ 
Ηΐ8 οννη Ὀϊοοά, 48 Μοβεβ βρεϊπκίεὰ ἴδε 
ΟΠ ἄγε οὔ [βγαεὶ ψῃο διά ρτοπιίβεὰ 
οὈεάϊεπος ἢ ἴῃς Ὀοοά οὗὨ οχεῃ (Εχοά. 
χχὶν. 7 ἴ. ; οἱ. Ηεδ. ἰχ. 190). Βυϊ τείεσ- 
ἐποαβ ἴο οἵπες βρη πκίίηρβ οἵ ἴῃς Ο.Τ., 
πηοςοηηδοίῖοά 1} ορεάϊεησε, πιυδῖ ποῖ Ὀς 
εχοϊυδεά. ΤΒε νοτγά ῥαντι 18 ἄρριο- 
Ρυαιϊιοά, ἔοσς ταατιρῖδ, το ἴπ6 νδίῖεσ ἐπ 
ψΒΙοἢ τῆς ἀ5ῃεβ οὗ {δε Πείξετ ννεγε ἀϊβ- 
βοϊνεά (Νυπι. χίχ.); δπά ἃ 1ε88 οὑνίουβ 
εχρίαπδέοη ἰβ8 βυρροσίεἂ ὃν Βαγηδθδβ, 
“δὲ ΌῪ τῆς τοπιίββίοη οὗ βἰπβ ννε πιῖρῃς 
Ῥε ρυγίδεά, παῖ ἰ8 ἐπ ἴῃς βρειπιηρ οὗ 
ΗΙ8 Ὀϊοοά ἔος ἰΐ βίδηβ πττεη. ... ὃγ 
Ἡΐὶς δνμὲξε τος τύέγε ἀεαϊφά ([88. 111}. 5) "΄. 
Ἰπάςεά της Ὀεδὲ σοπιπηεπίδσυ 8 βυρρ εὰ 
ὃγ τς Ερίδβεϊς το ἰδε Ἡεῦτενγβ ἱπ  ΒΙΟὮ 
ενίάεηος οὗ ἴδε ΟἿ. ἰδ τενίεννεὰ δηά δε 
Τοποϊυδίου σαν (πὶ δοοοσάϊηρ ἴὸ ἴδε 
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πληθυνθείη. 
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εὐλογητὸς ὁ Θξ᾽' καὶ πα τὴρ τοῦ Κῦ ἡμῶν Ιϑ 3 
ὁ κατὰ τὸ πολὺ αὐτοῦ ἔλεος ἀναγεννήσας ἡμᾶς 5 εἰς 

1 Θὲ ἴδ τδε ποσπιᾶί ςοπισαςείοη οἵ Θεός: εο ἵς -- Χριστός, δΈ -- κύριος, Ιξ -- Ἰησοῦς. 
ΞΕρτ ἡμᾶς ἃ ἴενν ουτείνεα τεδά ὑμᾶς : [ῃ8 ψνοτάβ ἃτα ργϑοιιοδι ἱπεοσοβαηρεδθῖε 

ἰπ τηδπαβοσίρίβ. 

ἴα ἐνεσγιδίηρ ἰ8 οἰεληβοά Ὁγ Ὀἱοοά. ΑἹ! 
τδς ἴγρεβ σγεῖε ὑρ ἰπ ἴδε [01Η]- 
τρεηὶ (βεε εβρεοίδ!γ Ηεῦ. ἰχ.) ψδεῖδεσ 
ἴδεν τεϊδλιε ἰο ἰς Οονεπδηϊ ος ἴο {δε 
Μνοσβηῖρ. 80 ἱπ Ηεῦ. χίΐ. 24 τς Ὀἱοοά 
οἵ Αδϑεὶῖ τὰς ἔγβε τηδείγσ ἰδ ἄγαννῃ ἱπίο ἴδε 
φοτηροκὶϊς ρῥἰςίυτα οὗ ἐγρίοδὶ δἱοοά β5ῃμεά- 
ἀϊπρθΒ. [τ ψνουὰ θὲ ροβδίδὶς ἴο ἴδε 

ν ψ8 Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἀπά το 
τεπάετ εἰῖδες δαὶ γε πλῖρθς ΟΌΟΥ [6βὺ8 
ΟὨγίδὲ (ο ἱ. 22; 2 Οος. χ. 5 πᾳ 
βρτϊηκιεὰ σὰ Ηἰἴβ δίοοά οὐ ἰπαὶ γε 
ταῖρῃϊ ΟΌὟΕΥ ἃ8 Ηες ονεγεὰ ὄἼνδθὴ ὑπίο 
ἀελῖ (ο Ηεῦ. ν. 8; ΡΆ]]. ἰϊ. 8). 
χάρις. .. πληθυνθείη. Ταῖδ 
[111 ἰοιταυϊδ ἰβ ἔουπά 4180 ἰῃ 2 Ῥειεῖ 
δηὰ Ἰυάς. ἙἘος ργεοθάεηιϊ βες ἤδη. ἰϊϊ. 31. 
15 υδὲ πετε ἰδ ποὲ πιοσεῖὶν ἃ ςοηνεηιίοη 
Ῥεςσυ μᾶς το 86 Ρεϊγίπε βοῇοοὶ ; ὅτᾶςε δπὰ 
Ρδᾶςε ἄγε σα ρ]Ἰεἁ ἴο πηδιοἢ τῆς στον 
οὗ Βοβεεν υνῖτὰ τυ ἰοἢ τπς ΟἸ τ βείδηβ δά- 

δια ο ΠἸα τὰ διὰ τὸ πληθυνθῆναι τὴν εβι8 π᾿ ῆναι 
γομίαν ἡὰ τῶν πολλῶν 
(Μαῖι. χχίν. 12); οὔ. ἔσῃ). ν. 2ο ἢ. [π 
τδε Ῥαβίογαι Ερίβεϊεβ ἔλεος (ς7.. νεσ. 3) ἴβ 
ἰηβεσίεα Ὀεϊννεεη χ. πὰ εἰρ., 80 2 ]οδη 3. 
Ετοπὶ δ]. νὶ. 16 ἴξ ἀρρεᾶγβ παῖ ἔλεος 
βίοοά οτί σίπαῖν ἰπ τῆς ρίδος Ὡς ἢ χάρις 
υδυτρεὰ (15 ἐϊβεϊπονε!Υ ΟὨγίβείδαη δηά 
τεπληἰβοθηῖ οὗ (Βε ἐδηγΐαν χαίρειν) ; 80 
τὲ ἴπε βουτος Ψ}} θὲ Νυπι. νἱ. 24-26. 
κύριος .. . ἐλεήσαι σε. .. καὶ δῴη 
σοι εἰρήνην. 

νυν. 3-1Δ. Βεμεάϊοέδον οὗ ἐδε Νανιδ. 
ΤὮε πιεπιίοη οὗ σοά ἰ8 ζοϊοννοὰ Ὁγ τὰς 
Βεπεάϊοτίοη οὗ ἴῇς ΝΑπηε δβ 1 εννβἢ οἱ εν 
τεβοσρε; [ἢς ἐοισαυΐδ ἐλε Ηοῖν Οπε, 
ἰεσεεὰά δὲ Ηπε, Ὀεὶπρ) Δωρ θεὰ Ὁγ ἴδε 

τεῖς (ὨΠ]1Ὸτ ΟΒπδὕδη βρρηείαθου, Ὁ 
Κπονϊεάρε. 6 ε Βυγραββεβ ἴδ 6 
ἔετνους οὗ ἰῃς Ἐφαδίοι, Βιεεβοὰ Ὀς τς 
[μοτὰ αοὰ οὗ Ιδβγϑεὶ ἱπαβιυυο δὲ ἴδε [281 
τοῖν ννοτῖς βυγραββεβ 411] ργενίουβ ἀε- 
Ἡϊνετάποαβ. [{ [4118 παίυγα! ν ἱπίο ἴδγες 
ἀὐνϊβίοπβ. ὃν. 3-56 βᾶνε δβ πεῖς Ἵςπιῖσαὶ 
ἤρατε ἴδε Εαδίδει, νν. 6.9 ἴδε ὅϑοη, ἀπά 
νν. 10-12 (ες ϑρίτίε ψΠο 18 δἱ ἰδϑὲ ρίνεη, 
ΨὯΟ ἱπερίσγεά ἴῃς ῥγορῆςε!β οἵ οἷά ΠΟΥ͂, 
ἱῃβρίγεβ με Ομ γίβίδηῃ ωγββιοπδγίεβ. Ετοῦα 
τῆς ραβδὶ ψ βίος ργεοεάδεὰ (πεῖς δοοερίδπος 
οἵ ἀοά᾿ 8 ςδοίςε οὗ ἔδεπὶ ἀπά [18 ουϊννατά 
5'ίσῃι 81. Ῥεῖες ἴυγῃβ ἴο ᾿οηβίάες {δεὶγ 
Ῥτεβϑεπί οοπαϊοη ἀπά ἴο {ΠΠ πλϊπδῦε ἴὲ τὰ 
τὰς Ἰ’ρῆὲ οὗ ἐδε ἔπίυτε ρίοεγ. 

νν. 3.5. ΒΙεξδεοὰ Ὀεὲ αοά νψβοτα νὲ 
δανε οοῦῖς ἴο κπον 28 ἴδε αοά δηὰ 
Ελίδεν οἵ οὖς [μοσά ]εβ88 ΟΒεῖδεῖ Εος 
Ηςε δ28 ρτδπίςὰά ἰὸ υβ ἴδε οτονπίηρ πηδηΐ- 
εβιλὔοη οὗ Ηἰβ ρτεῶὶ πηεου. Ἧς πδε 
ταἰϊδεὰ }εβι8 ΟἾ γίβὲ τοι ἴῃς ἃπὰ τ8 
τπεσεῦν ἴο πεννῃηςββ οἵ 11ς. 80 γοῦ ὔῶδυ 
Βορε ἴοσ δπὰ ἰπ ρᾶγῖ επ)ου ἴδε ἱπῃεγίϊλπος 
ΨΩ ᾿νᾶ8 ρεεῆρυτεὰ Ὁν ἴτε Ρτογηηϊδεᾶ 
1δπὰ. Τῆϊς Πεανεηῖν ἰτεάδυγε αοά δδ5 
Κερὶ ἔοσ ἵμοθε Ἰγπσαι ΠΕ εἰκλοη πρτυς 
ΗΙ8 -Δ 1 ταβ ε 
ἰβ πάη τῆε δαϊναιρει ψΒίοΣ 
ΨΊε τενελίεὰ δὲ τε ἴδβι. 

νες. 3. εὐλογητός. Τῇε νεῦῦδὶ 
δά)εςᾶνε ἰ8 τεοορηϊδοά, ρεγῆδρβ οοἰηεᾶ Ὀγ 
τῆς ΧΧ 88 ργορεγ ἴο Βεπεάϊοοη οὗ 
ἂς Νάτωης. Τδΐβ ὑδᾶρε ἰδ τεῆεοϊεὰ ἱπ 
ΝΙΤ., Εοπμ. ἱ. 25, ἰχ. 5; 2 Οος. ἱ. 3, 
χὶ. 31; ΕρΆ. ἱ. 3; ποῖς Μαί χίν. ὅτ. 
ὁ θεὸς. .. ἡμῶν, πὸ οἱ ἴδε ἔοε- 
ταῦ (7. 2 Οος. ἱ. 3 ; ἘρΆ. ἱ. 3)- --εο-δαϑεὰ 
οὐ ἴδε βαγίπρ “1 δδοεπά ἴοὸ γοῦγ ἔαίδες 
ἃηὰ τὴν ἰλίμεσ, ὑπίο γοὺυγ ἀοὰ δηά ἢν 
Αοά (]1΄ομπ χχ. 172). κατὰ τὸ πολ 
ἔλεος, [πε πιοῖεὲ εἷαροταῖε κατὰ τὸ 
πλοῦτος τῆς χάριτος αὐτοῦ οἵ ἘρΏ. ἱ. 7 
ψ, ἃ. 4). 

1566 (Ὡς νεῖῦ ΟΠΙΥ οσουγθ ἱἰπ ΝΤ 

ἔϊε καινὴ κτίσις. Ηοτῖ τεΐετβ ἴἰο Ῥῃΐ]ο, 
ἐδ ἱποογνμῤεἑδὲϊῥίαίθ νιμπάϊ (1. 480 Μ.) 
δεῖ ἀνα: ἰδ υϑοὲ ἴος τς 
τόσα υδιλὶ] παλι' τοῦτ οὗ (Ὡς 
νοτὶά---οἵ ἂς ϑιοῖςΒ. ἐλπίδα ζῶσαν. 
ΤΏς οπιϊβδίοα οὗ ἴῃς ἀεβηΐϊι αγίίοἷς ἰ5 
οπαγαςιϊοτίβες οὗ 8ι. Ρεῖες. Τῆε Ποῤε 
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4 ἐλπίδα ζῶσα 

νομίαν ἄφθαρτον κα, 
5. οὐρανοῖς εἰς ὑμᾶς τοὺς 

1 ζωσα᾽ -- ζῶσαν: {πε δἰρπ΄ ἴοσ ν ἰβ 

δι᾿ ἀναστάσεως Ιῦ Χϑ 

ἀμίαντον καὶ ἀμάρα͵ τον τετηρημένην εἶ 
ἐν δυνάμει ΘΘ φρου ρουμένους διὰ 

το δὲ δρϑογδεά ἴῃ τδς ργεςεάϊπρ 1πὸ δηᾶ 

ΠΕΤΡΟΥ ἃ ΄. 

ἐκ νεκρῶν εἰς κληρο 

80 ἀϊετεψατγάθά: ἰξ ἰΒ υβοά δἱ {με επά οὗ πε [πε οσ βέεὴν, Ὑβεῖδες οσ ποῖ ἴ8ς νοζά 
ἴῃ νδίοῖ ἰξ οσοῦυτβ μ85 οοπλα ἴο [18 εηά, 

3. ἰδ ἴῃς σοτηπιου δρυγενίδιίοι ἔοσ καί: ἰΐ 18 ργοῦδοϊν ἀεγίνεά ἔγοπι συγείνα τυτῖτ- 
ἱηρ ἴῃ ψΒΙΟΒ Ἰεἰΐετβ ννεῖς )οἰπϑά ἰοφεῖμες δηά 80 νασὶ 
οοτῃραπίοπβ. 

ἴδ ἃ Τὶ 
χχίϊϊ. 6, εἰς.) οὐ ἴ!ε Ῥμδείβεεβ, οἽο- 

τερροηάϊπρ' ἴο ὩΠ5: ζῶσαν 5ίδπηρ8 

τδε ΟΠ τίβείδλπ ἤορε 48 Ὀϊνίπε βίποε ᾿ἰΐ6 18 
οὐ Β ργεσοραῖνε (ς, ἰ. 23 ἀπά τῆς ἐῥοὲ 
Ῥεελά, ναῖε οἵ ]οἢπ) δπὰ εβεςῦνε ω 
τῆς οοττεδροηάϊηρ υδε οὗ ἀεδά (δἰ, [48. 
ἐϊ. 17, 26). (ΟἿ. ϑαρ. 111. 4, ἡ δὲ ἐλπὶς 
αὐτῶν ἤρης. δι᾽ ἀ, «ἱ8 
ἀναγεννήσας ταῖμες ἴλη ζῶσαν: ἰἴἔτγες 
Ῥεεροβίμοπαι οἰδυδεβ σὰ ἴδυβ διίδομεά ἴὸ 

88 ἴο ἐκλεκτοῖς (πὰ ἀπόστολος) ἰπ 
νεῖ. 2. Τῆε τεβυιγεοοη οἵ [ε818 ἰβ ἰῃς 
ἸΔοΔη8 πὰ ρυδτγαηίες οὗ ἴδε βρίγιταδ] 
τεδυτεεςτίοη οὗ ἴδε ΟὨτίβαδη (1 ὕοτσ. χν. 
14, 17) ποπὶ ἴδε ἀεδίἢ οὗ ἴδε βίπῆ] απά 
βεβῆϊγ [πε. 

νει. 4. εἰς κληρ. ... ἀμάραν- 
τον, Δ8 αοά 8 8οπ8 ἰῃ νἱγίυε οὗ τπεὶγ τα- 
ξεπεγαίίοπ ἴδεν ἂγτε αοὐ᾽ δ πείγβ (6 δ]. ἱν. 
7) δηὰ πᾶνε ἂῃ πδᾶνεηῖν ἱπῃογίίδηςε. 

ς δοςυπιυαιεά λάεςνεβ τες }} ναγίουβ 
ἱπιᾶρεβ επιρϊογεὰ τὸ ἀεθοτῖρε ἰ(---ὴηά επὶ- 
εν "ες [Ἀοε ἐπ! κ 8. εἴογπδὶ (Ηςεῦ. 

ἴχ. 15) δηὰ βρίτγίιυδὶ. [1 8 ἄφθαρτον, ἱπ- 
εογγμῤέϊδίε (ς7. ἱ. 13, ἰ1ϊ. 4) θεσαυδβα ἰὲ Ῥ6- 
ἰοπφβ ἴο ἴῆς ἐπίυτε 1πὸὶ νυ Βί ἢ τῆς τίβεπ 
ἀεδά (τ Οος. χν. 52) βῆσλγε ἢ αοά Ηἰπ;- 
δε! (Βοπι. ἱ. 23; χ Τί. ἱ. 17). [ἐ ἰβ βεῖ 
ψὮεγα “ πιοῖδ ἀοιἢ ποῖ οςοτγυρὶ (διαφθεί- 

ι, [Ι͂ὔκεὲ χίΐ. 33: Μαῖϊ. νὶ. το Εἴ. 8ιδβ 
ανίζει),᾽" ἀρατὶ ἔτοτσι τπὶβ οοσσυρο δῖα 

νοτἱὶὰ (οὐ. 188. χχίν. 3). [{ 16 ἔβα ἱποουῖ- 
τυρῦθὶς οτοντὶ (1 Οογ. ἰχ. 25. Τῆς 
βεοοηᾶ ερίϊμεῖὶ ἀμίαντον ἰδ ΔρρΙςά το 
1δε στεαῖ Ηἰρα Ρηεβι, Ηςῦ. νἱῖ. 26 (ε΄ 
Ηεῦ. χίϊϊ. 4; 148. ἱ. 27) ἀπὰ ἱπιρ|1εβ αραὶπ 

Δσαάοῃ ἔγοτη [ἢ]18 βί πῆι ννογ]ά οἵ ννδίςἢ 
ἴξ ἰ6 πυτιτοη ἐμιάνατε τὴν γῆν μον καὶ 
τὴν κληρονομίαν μον εὶς βδέ- 
λνυγμα ΜᾺ ':.. 7). Οοπιραζε ἴῃς ἀεβογίρ- 
ὕοη οἵ νίτίυε ἴῃ ὅ548Ρ. ἱν. 2, στεφανηφο- 
ξοῦσε πορπέοι τὸν τῶν ἀμιάντων ἄθλων 
γῶνα νικήσασα. ἀμάραντον ἰδ8 

Ρεουϊατ το τ Ρείεσς ἰῃ Ν.Τ., οὔ. ἀμαράντι- 
γον (ν. 4): ἰξ 8 ρεῖῆαρβ ἀεγίνεά ἴτοτι 
8δρ. νἱὶ. 12, ἀμάραντός ἐστιν ἡ σοφία, 
δηὰ (δ τ15 ΡτΕΒΌΡ, ἴῆε ἰδεπεβολέοη οὗ 
εἴεγηδὶ 116 νὰ ἱκηον]εάσε οἵ αοά (] μα 

ἰδεὰ τεςδηίςαὶ ἴα (Αςῖβ χνὶϊ 

ἰπ δῆδρε δοςοσγάϊηρ το {μεῖς 

Ἰϊ. 3). Οοηρασε ἴμε δρρ]οδιίοω οἵ ἴβα. 
χὶ. 6 ἴ. (οἰτεὰ ἐμΐγα 24) ἱπ 148. ἱ. τσ. ΑἹ] 
ἰἄγες βυϊϊ οὐ ἅγε δββοοίαιεδ τ τς 
ντελῖῃ ρτγεβεηϊεά τὸ ἴδε νἱοῖος ἰῃ [ῃς 
ξᾶταςβ---ἃ τηείλρῃος ψῃϊοἢ τπε 1[,ογὰ Ηἰπι- 
Βεῖζ υδεὰ δοζογάϊπρ ἴο [ῃῈ Αροσδίγρβε 
(11. το, ο΄ῦ. τ Ῥεῖεσ ν. 4; 18. ἱ. 12). 
Οτίρεη (}) ἱπ Ογαπηεγβ Οαέεπα ποῖεβ τπδὲ 
{δε τοτάο οοπίταίος ΟΒΙ] τ. βάτον 
ηρημένην εἰς ὑμᾶς͵, γεξεγυεά (τ) 
ὉΠ σἱδῖν ἰο γον, ς΄. Ἰοδη χὶϊ. 7, ἵνα 
εἰς τὴν ἡμέραν... τηρήσῃ» 2 Ρεῖετ ἰΐ. 
4, εἰς κρίσιν τη νονς ; ἴος βᾶγης υ8δ6 
οἵ εἰς ἰπ 5ἰπιίίας οοηΐεχὶ βεε ἔοι. νἱῖ!. 18. 
(2). .. κηϑΐ γον εανη6----ἃ βεῆβδε ὑὨϊο ἢ 
ψουά δυϊς τς οἴδες ἐχαπιρίεβ οὐ τηρεῖν 

εἰς. (3)... “ῶν γον, εἰς -- "5 -- ἀλῖνε 
(58ο ϑυτίδο), ἴῃς ντίίεσ ος ἰσαπϑίδιος Ῥείπρ' 
ἰπβυεποεὰ ὃν εἰς αρονε ἀπά βεῖον. Τῆς 
ἱπποσίϊδηςς 18 81{}], 88. ἴξ δ88 αἰνναυβ Ὀεεῃ, 
κερὶ Ὀδοκ, θυ τὰς ΟἸγίβειαπβ ἅτε βυγε ἴο 
βυςοεοὰ το ἰϊ. 80 Ἐποςὴ τείετβ ἴο ἴδε 
βεοεῖβ οὗ ἴδε τἰρῃίθουβ ψνΒίο ἢ 58.211} θῈ 
τενεαὶθά (χχχυὶ. 3); δε ἰοῖ οὗ ἴδε τἰφξι- 
εουβ ψηϊοῖ πα ὅοη οἵ Μᾶπ ργεβεγνεβ 
(χινι. 7); δηά βαγ8 Β᾽εβϑεά ἃγε γὲ ᾿ς 
τί Βίεουβ ἂπά εἷεςὶ ἕο ρίογίουβ ν]] 
γουσ οὶ... ἰξ Ψ1Π ες βαϊὰᾷ ἴο τε ΠΟΙΥ 
τἰῃλὲ ἴδεν βδβουἹὰ βεεὲκ ἰῃ πεᾶνεη ἴδε 
βεοσεῖβ οἵ τἰρῃίοουβπεββ [πε Πεγίϊαρε οὗ 
τὰ (Ἰν ἡ . 5). 

νες. 56. Τῆς ΟΠ γί βείδπβ δὐάγεββεᾶ γα 
---ἰο οοπιρίεἰς δε πιείδρῃοσγ ἔτοπι οἵμεσς 

8δαρεβ ἰῃ ἴῃς Ἐρίβε!ε---ἃ βρίγίτιι2] Βουδε 
ἢ νἡ, ψ Ὡς ἰ8 Ὀεδίερεδ Ὀγ ἴῃς ἄεν!] 
ν. 8) δαὶ ρυατγάεα ἀπὰ ραττίδοπεά Ὁγ αοά᾽ 5 
Ῥονει. ξοίοπα 88 ἴδεν δᾶνε ἴβιτῇ (ν. 9) 
{πεν ἅτε βαίε : “ ουὖῖ [Δ ἢ Ιαγβ πο ἃ ὕροῃ 
τοῖθ ρονγεῖ δηᾶᾷ (πἰ8 ρόνγεσ βίγεηρίπεηβ 
αι ἀπὰ 8δὸ νε ἃγε ργεϑεσνεά᾽" (1, εἰρῆ- 
τοη).. ιουϊ τεβροπδῖνε ἰδίι8Β αοά᾽β 
βῦνεῖ ἰδ ρονγεσίεββ [0 ἢ6Δ] οἵ ἴο ψυλγά ((γ. 

τὶς νἱ. 5 ἴ. ἀπὰᾷ δοοουπίβ οὗ 6ϑβυβ᾽ τ.!τγ- 
Δ.01ε8. ζεΠεΓΆΙν, 48. ἱ. 6 {.).. ΤΒε ἴδηρυ- 
ἃξε 56 6π|8 ἴο εοῆο οηι. ἱ. τό, δύναμις 
θεοῦ εἰς σωτηρίαν παντὶ τῷ πιστεύοντι͵ 
ςοπηδίηςά τυ Δ]. (11. 23 (οἷ. ῬΏΙ]. ἵν. 7) 
Βεῖς ἂἷδο πε ἀϊβπονε φρουρεῖν οο- 
Οὔτ ἴῃ δι πη αν Τοηίεχί. 8ς Ῥοῖσεν 



“--. 

πίστε ὡς εἰς σωτηρίαν ἑτοί 
ἐσχάτω- ἐνὦ ἀγαλλιᾶσθε ὀλίγον ἄρ 

ΠΕΤΡΟΥΑ 

μὴν ἀποκαλυφθῆναι 

43 

ἐν καιρῶ 

τι εἰ δέον ' λυπηθέντες 2 6 

1 Οοάεχ ΑἸεχαηάτγίηυβ νἱτἢ οἴδεῖβ δ 8 ἐστι αἵτε δέον. 
3λ. '8 Ῥγου δ Ϊν τῖρῃε, εἰ δέον Ῥεΐπρ ρατεηιῃεῖίοαδ! : τς νατίαπιθ λνπη- 

θέντας (ἔτει μαπὰ οἵ Οοάεχ δἰ παίεἰουβ ἀπά τιδῶν οὐγεῖνε8) ἀπὰ λνπηθῆναι (οπε 
ουσεῖνε δηά τῇς Ψυϊραῖε) ἂτὲ ἄυς τὸ πε σοππεαχίοη οἵ δέον νγἱτἢ [18 σοπίεχι, ἰδ 6 
Ῥδγεηι δεῖς δὶ ομδσάοίεσς οἵ [Ὡς ρῆγδβε βείηρ ἀϊδσεραγάεά. 

(ὩΣ Ὁ Θοά ἰδ φυὶ ἴον γελουαῖ 
ἴῃ ἴδε Τδγρυτὰ οὗ 188. χχχιϊ. 21; δηὰ ἴῃς 
Τοττεβροπάϊηρ δὲ οὗ ἡ δύναμις 18 ἰουπά ἴῃ 
ἐξτγρ χῖν. 62 (8βες [.δίπιδη, 200 ἤ. ; δπὰ 

μεγαλωσύνη; ἃ ποτε εχᾶςῖὶ τεπάετ- 
ἵπρ, οἵ ΗΕθ. Ἰ. 3, νἱῖϊ. )ὴ. 1π ΡΒΠο αοά᾽Β 
Ῥοννεῖϑ ἅζε ρεσβοῃ θά 561} πηδηϊεβιδίοηβ. 
εἰς σωτηρίαν, κ-.τιλ,, 15 ῥτοδ Δ ΌΪν τῃς 
ταιγά οἴδυδε αυλ!βοδίοπ οὗ φρονρ. (εγ. 
2, 3). Βείον, τῆς βαϊνδ!οη οὗ βουΐβ ἰ8 
ἀεβοσίθεά 48 ἴδε ροδὶ οἱ ἔδιτὰ (9) 'π ἃ 
Ῥᾶββαρε ψεσε ἴδε ἑτοίμην, κιτιλ., χυλ]! 
σωτηρίαν ταῖπετ ἴῃληῃ κληρονομίαν νΠὶ 
18 ἐχρδἰπεὰ Ὁγ σωτ. . . . ἐσχάτῳ. 841- 
νΔῦοη ἰδ ἴο 8.. Ρεῖες ἰ(ἢδι βαϊναιίοῃ 
ΜὨΙΟἢ ἰΒ ἴο θὲ τενδαϊεά ἰπ ἴῃς δπυτε ((γ. 
ἷ. 9, 11. 2; 80 οτῃ. χἰϊὶ. σχ, νῦν ὕτερον 

ἡ σωτηρία). Ῥατίίλὶ ἀπεςϊραῖίοπδ 
δ περίεςϊβ; ἕοσ ἴθετὰ 845 ἴογ ΟΠ γίβε τῆς 
δίοτν ἰοϊϊοννβ ἔπε ργεβεηὶ βυβδεγίησ. ὙΒε 
Ἰάεβ οὗ τε τενεϊδοη οἵ βαϊνδιίοῃ οοσηθο 
ἴτοιλ Ῥβ. χονι[ῖ. 2 (οἷ. 188. ἵνὶ. 1) ψςἢ 
[ᾶ5 ἰηβυεποεδ 81. Ῥαυ 4150 (ἔοι. ἱ. 
16 ἢ). ἑτοίμην δεετιβ ἴο δὲ δ8|Π|ΡΪῪ 

τῶε ἐααυϊναϊεπιὶ οὗ γεῤαγεά, ΜΝ ἈϊΟὮ 
8:. Ρδυὶ τεπβεῖθν ἘᾺΝ ἀξας ἀκαρᾶοη ἐ 
ουὐγγεπὶ πδᾶρα ἤδη εἰγτηοί - 
λονσαν (Εοπι. νἱῖ!. 18 ; (ΑΙ εἶ. 23; 80 
1 Ρεῖεσγ ν. 1). Τῖβ νεδῖίκεῦ δεη8εὲ Ὀερίηβ 
νὰ Ῥευϊ, χχχῖϊ. 35 (ΧΧ, πάρεστιν 
ὅτοιμα, 45 Ῥεῖει ἤεσεθ) δπὰ ργενδῖ]β ἱπ 
πεν Ηεῦτεν (Τάγρῃοπ βαϊὰ... (δε γε - 
οομάρεηβε οὗ ἴδ6 γεννασά οὗ {πε στ ξῃίεουβ 

ἷθ ἴοτ ἐδό ἔνια ἰ0 σομιξ. ἣ 
ΑΡοιῇ, ἰϊ. 190). Βυς ΚΓ 
Ἅπος οὗ ἴδε ᾿νοτά [8 τεοορηίβεά δηὰ υπ|86ὰ 
ἴῃ ἴῃς ῬαΑσδθῖεδ οἵ [εβυβ, Μαῖϊ, χχίν. 4, 8. 
καιρῷ ἐσχάτῳ, 5111}1 ἀπαγίῆσουβ 88 

Ῥεΐπρ ἰεοδβηΐοδὶ ἰετηι---ἰπἀεῆηϊίε 88 τῆς 
Ὁχτης 18 πηκπονγῃ 45 νν ΕἾ] 45 ἴῃ δοςογάδηςς 
νὴ δυϊποτβ᾽ ουδίοπι (εὐ, » πισ- 
τέως, σωτήηριαν αὐονε); οὐ ]οδη ἰϊ. 18. 

νν. 69. Εχυϊε ἴπεη. Τδεβε νασίουβ 
τετριδύομβ ἴο ψὩοἢ γοὺ ἀγα ἐχροβεᾶ 
οδῦδε ρσεβεηῖ ρτίεί. Βαϊ ΠεΥ ἅγε ρᾶγί οἵ 
Οοὐ᾽Β ρίδῃ ἔοσ γουῦ. Ενεπ τρδίεγίδϊ ρεῖ- 
ἡ8ῃδθϊς ροϊὰ ἰβ {πἰδὰ ἴῃ τὰς ἢἤτε. 80 18 
γοὺς ἐδ τεβιεά τμδὶ 11 πιᾶὺ Ὀε ρυγρεά οὗ 
5 ἄγοββ δηᾶ ἴῃς φοοὰ πιείδὶ ὃς ἀϊβοονεσεά 
ψῆεη [εβὺ8 ΟὨσίοι 18 τενελῖὶςά. Ὑου ἴονε 
Ηΐπὰ τνδοτι γοὺ πενεσ βαν ; [δουρῇ γοῖ 
8ες Ηἰπὸ ποῖ γοῦ Ὀεϊίενε οὐ Ηΐπ). Ἐχυΐὶ 

“.. 

ἴπεπ νἱ ον ἴδδὶ ἀπεϊοϊρδῖεα γοὺς ἔστε 
Εἰοιν. Υου τε νυἱπηίηρ τὰς ρτῖζε οὗ γους 
αἰτῃ, [6 Ὁ] πιδία βαϊνδοη οὗ δβδου]8. 8ι. 
Ῥεῖεσ τεϊυσηβ ἴὸ ἔπε ργεβεπὶ δηά τεραγάβ 
ἱξ ἔτοσῃ ἴδε ροίϊπι οὗ νίενν οὗ ἐδοβε νῆοπ 
Θοά ἰδ Βυδτάϊης. θὰὶ ΟἾΪΥ ἴο δάἄνδηοςε 
ραῖπ ἴο ἴῃς ρίοτίουβ διΐασε (7 ἥπῃ, 9) 
Ψ Ώδη εδὺ8 ΟἾγίδὲ ἴπς ργεβεης οὔ]εςὶ οὗ 
τιεῖγ Ιονε δηά ἐδ 8Π4]] δε τενεαϊεἃ, Ης 
15 ἴῃ σεπίσδὶ ἤρυγε οὗ (Π8 βεςιίοη ννδίςἢ ἰδ 
δϑαβεὰ ὑροῃ ἔν οἵ Ηἰβ βαγίῃρβ νυ Βὶ ἢ τα 
Δρρσορσγιδίε ἴο ἴδε ςἰγουτηδίδηοςβ οὗ [686 
Ηἰδβ Ῥεγβεουϊεά 1οἱ]οννεγθ (80 ἷν. 13) συ. 
Μαῖϊ. ν. 12 -Ξ[ Αρος. χίχ. 7 Ῥβ. ΧΧΙ. , 
σαν. 24. Οοπηραγς 48. ἱ. 2-4 ἀπά ]οδμπ 
οἰϊοά θεῖον. ἐπῶν ᾿ Ϊ 

γει. 6. ἐν ὲ ΤΒετζε γε ἴουσ ροβδίδ]ς 
δηϊεςοάεηιθ. (1) καιρῷ, (2) [εβὺ8 ΟἈτῖδι, 
(3) αοά, (4) [δε βίαϊε οὗ τη ρβ ἀεβογί δε 
ἴῃ. 3-5. (1) ψουϊά ἱπιρὶγ ταὶ θεν τηυδὶ 
ἰἶνε ἴῃ ἴπε διΐυγε ἀπά 18 ἰεαβὲ ρσορδ θῖν 
τρις, (2) ἰβ βυρροτίοὰ ὃγ 8 δυϊ ἰ8 υη- 
᾿ΚΕεΙ͂Υ δὲ ἐπ ροῖπι. Τῆς οποίος 1168. θὲ6- 
ὑνεεη (3), σοά ἀν  ἘΡΤΣ τῆε ἀοτηίη- 
αἴης ἤρυγε; ἀπά (4): οὐ. ἴυκε ἱ, 47 -- 
Ι ΘΆσΩ, [1.1 α--ἀ, ἽΝ ἐν ἴῃ ΓΧΧ 8 Με] 
885 ἐπὶ. ἀγαλλιᾶσθε. [πάϊςδίϊνε 
(νι οὐ νἱξπους αυδϑὶ διυτε τηεδπίηρ) 
ταῖμεσ ἐπλη Ιτηρεταῖῖνε. Βγε ἔοττω οὗ 
ἀγάλλο;͵ (Ηοπιες ἀονπναγάβ) ἢγει 
ἴουπά ἴπ ΧΧ εβρεοία!γ 8δ8 δϑβοπδηΐ 

τεπάετὶπρ οὗ "51 : υὑδεᾶ Ιδίεγ ἰῃ ὑδά 
δεπβε (λοιδορεῖται, Ἠξεβγοἢ): Πεγα δοτ- 
τονε ἴτοπὶ Μαῖϊ. ν. 11 ἢ. χαίρετε καὶ 
ἀγαλλιᾶσθε. ὀλίγον, (1) ζογ α “έέϊε 
ἐΐνιε, οἵ (2) ἐὸ 4 «ριαὶὶ ἀφ αι (οοπῖγαβι 
]οδῃ χνῖὶ. 6, ἡ λύπη πεπλήρωκεν ὑμῶν 
τὴν καρδίαν). εἰ δέον, δεν οδηποὶ 
Ὁυΐ ἔδεὶ στίε δὲ {μεὶγ {τ1818 εἰὐων χνΐ. 20, 
ὑμεῖς λυπηθήσεσθε ἡ δὲ λύπη ὑμῶν εἰς 
χαρὰν σεται), Ὀπὶ {ΠεῪ πιυδὲ ποῖ ἰη- 
ἄυϊγε τπεῖγ πδίυγαὶ νεδίζηεββ. ΤῸ ἴδκε 
ἴδε. ““περεβδίευ " 48 τείεισίηρ ἴο (δεὶγ 
{118 (ἴοσ ποὶ 411 πε δ πβ ἄγε ορργεββεῖ, 
Οες.) [ἐπι νπ. ἴο τῆλε οχίεσηδὶ βεῆβε οὗ 
νεχδῦοη νήἡϊδουῖ τεΐεστεηςε ἴο (Ὡς ἔξεϊρσβ 
σῖ τὰς ρτίενεά οοττεβροπάϊηρ ἴοὸ τῃς ἔεεϊ- 
ἵπρβ ἱπιρ! εὰ ἱπ ἀγ. Τἤα οοπίσδβὶ ͵ἰβ [08 
ἀεδβιτογεά, Ὀυϊ (18 βεῆβεὲ λαγαςς πουἹά 
βυΐϊε τς οἴδεῖ τα] Αγυ τηείδρμοσ, τοὺς 
φρονρουμένους.--ἐν ποικίλοις πει- 
ρασμοῖς, τς αἀϊεοῖίνε τυῖε8 οὐοἱ ἴδε 



ἡ ἐν ποικίλοις πειρασμοῖς 
πολυτει μότερον χρυσοῦ τοῦ 

ΠΕΤΡΟΥ ἃ Ι. 

ἵνα τὸ δοκίμιον; ὁμῶ τῆς πίστεως 
ἀπολλυμένου διὰ πνυ ρὸς δὲ 

1 ΈἘὸος δοκίμιον τἄτεε ουγεῖνεβ τεδά δόκιμον, ἃ ποτε ἕλη] τ ἔοστῃ οὗὨ δε δάϊεοῖίνε. 
5 ΤΒὸ εἰ ἴῃ πολντειμότε; ρον ἰ8 υϑοά ἴῃ ρΐἷδος οὗ ἴδε σοπνδηξίοπδὶ ᾿ (0 βδον ἐμδὶ 

τδς 5.}120]ς ἰ8 Ιοπξ : 80 τειμήν, εἰς. Τα βεοοπάλγυ ὑπο] ἢανα πολὺ τιμίωτερον. 

᾿πϊδείοη οὗ π. ἴο εχίεγηδι {τἰδῖβ νος 
51. ]απιεβ ψῆο δδβ ἴπε δηᾶῦγε ρῆγαθε 
56 ΠῚ8 ἴο ρα ἀροη ἱΐ. 

ες. 7. τὸ δοκίμιον. ΤΒε ενί- 
ἄεποε οὗ ἐῆς ραργυτγὶ (Πεἰβδεαδηη, Β:δἰς 
ϑεμάδος, Ῥ᾿. 250 ἢ.) βῆονβ δὶ δοκίμιος 
ἷδ ἃ Ὅστα οὗ ἴδε δάϊεςεῖνε δόκιμος 
αῤῥνουεά ; 80 Ῥβ. χίϊ. 7, ἀργύριον πεπυρ- 
ρῶν δοκίμιον (ς΄. τ Οἴτοη. χχχίχ. 4; 
Θο ἢ, χί. 3, ἡ δετε ἰἴ Οοουγβ 88 υ.ἷ. ἴογ 

δόκιμον). Ηξκπος τς ρῆτγαβε (μετα ἀπά 
πῃ 748. 1. 32) οοττεβροπάβ Ἴχϑοῖυ τὸ 81. 
Ῥαυ 8 τὸ τῆς ὑμετέρας ἀγάπης γυνή. 
σιον-- πα ξεπυΐϊπεηεββ οἱ γοὺς ἕαϊ 
οὐ “ἴδε δρργονεάπεββ ἢ. 850. Ασγεῖμδβ 
οὐ Αρός. ἴχ. 4, οἱ δὲ τὸ δοκίμιον 
ἑαντῶν διὰ πυρὸς παρεχόμενοι. ΤὨς 
βυδείαπενε δ. -- “'’ τηελῃ8 οἵ (τῖαἹ], ταβείηρ ̓" 
ὙὨΙΟΣ ἄοαβ ποῖ βυῖ (πὶ8 σοηϊοχί, οὐ ἃ 
βρεοίπγεη οἵ πιεῖδὶ ἴο ὃς ἰεβιεά.--πολυ- 
τιμότερον, ἴο ᾿υδεν (πε Τοτηπιοη 
τεπάετίηρ (ΑΝ, ΙΝ.) δοοοτάϊηρ᾽ το ν»Εΐο ἢ 
π᾿ κιτιλ, δτὰ [ἈΚεη 48 ἰπ δρροβιξίοη ἴο τὸ 
δοκ.; ὄν πχυδὲ Ῥ6 Βυρρί!εα 45 1 οτηἰειοά ὉῪ 
ΒΑΡ ΟστΑρ δῆες πολ. Βυΐ ἴδβεσε ἰβ πὸ 
πεεά ἴοσ Ἵπιεπάδιείοη, ἰξ πολ, Ὀς δίκεῃ δ8 
Ρτγεάϊςαϊς (ἄγοννη ἐογνγαγὰ ἴοσ ἴῃς βᾶκε οὔ 
ΕἸ ΡὨ2818. ---χρυσοῦ κιτιλ, 8ι:. Ρεῖετ 
δάδρίϑ ἴδια ἰδγη ]Ἕατ οοπηρατίβοη οὗ πη π᾿ 8 
βυβετίηρ (ὁ ἴδε βηίηρ-ροι οἵ ῥγεοίουβ 
ταεῖδὶ, ἰῃβίβειπρ οα πε Ξυ βασι οὗ τἰδε 
βρί γί] το ἴῃς πχδίεγίδὶ ροϊά. Τῆς βίτεββ 
11ὲ8 οὐ διὰ πυρός. Ττιε ἐΑΙὮ [5 εϑιεά 
ὃῪ ττἰ218, [υ8έ 48 σοὶ 18 ργονθά Ὁγ ἄγε. [τ 
ἰ8 τῖοτε να] δ ]ε τπδη σοϊὰ υνο ἢ 18. Ρετ- 
ἰϑῃδοϊε. [1 σῆδῃ ἴἰεβϑὲ ροϊὰ τῆ8, πιυςἢ 
τῶοτε ΨἹ}}} αοά ἐεβὲ ἐδίτῆ τυ ΐομ ουεἰνεβ 
{πε ργεβεηὶ αρε, ς΄. Ηεῦτεν ἰχ. 23. Οὗ. 
υ86 οὗ πύρωσις, 'ν. 12. Εοτ τῆς ἱπιᾶρε, 
Ζεςμ. χῆϊ. 9, δοκιμῶ αὐτοὺς ὡς δοκιμ- 
άζεται τὸ χρυσίον; ΡΒ. ἰχνὶ. το; Ῥτον. 
ΔῊΝ δ ἀρ 5, εἰς.--Τοῦ ἀπολ- 
νμένον, ε΄. ]οδη νἱ. 27, τὴν βρῶσιν 

τὴν ἀπ. (οοπιγαϑιεά ἢ μλ μδ μυὴμ 
[ρρά ἶ μεῖς δοϊά ψεπεχγαδίϊγ ̓β οοηιγαβιθά τς 
411} ἃ. φθαρτοῖς καὶ χροσίῳ 
Βεΐον.--εὑρεθῇ, σ΄. ΕΣ 1, 14, 
σπ τε λοι καὶ ἀμώμητοι αὐτῷ 
εὑρεθῆναι ἐν εἰρήνῃ; ῬΒ. χνῖ!. 3, ἀρὴν 
μασας ν καρδίαν “.-. καὶ ο 
εὑρέθη ἐν ἐμοὶ κίαι "εἰς ἔπαινον 
“6... τηῦβί δὲ ἴἌκεη νἱἢ τῆς ννμοῖς βεη- 
ἔδησε, ππ|ὲ88 ὃν ὕῬῈ βιρρίίε. 80 εἰς 
ταῖρδι ἱπαοάυςς (μα ριεεαις (θεϊίες “." 

βίσοηζει) οὗ εὗρ., εὔ. Εοπι. νἱῖ. το. εἰς 

ἰρκεη 88 --: "9 ἐχργεββίηρ ἱγδπείτίοη ἱπίο 
ἃ πενν βίδῖς οσ οοπάϊείοη (18 Εοπι. νἱὶ. το). 
--ἔπαινον ἰ5 τῆς νετάϊςϊ. “ΝΥ εἰ] ἄοπς 
βοοά πὰ ἤβιεδι! βεγναπὶ; επίες ἴβοὺ 
ἱπίο ἔπε ον οὗ τ Υ [νογὰ." Τδς ΟΒγιβιίδη 
ἰβ ἴῃς τὰε [εν δηά σερείνεβ δἱ ᾽δϑὲ ἰῃς 
οὶ νος ἢ τς πον ]υάδῃ εἰρηίδεβ. 
ἢ οι. ἰΐ. 29, τῷ κρυπτῷ ἴος 

.... οὗ ὁ ἔπαινος οὐκ ἐξ ἀνθρωπων ἀλλ᾽ 
ἐκ τὸν θεοῦ, ἐπ τ γον, δἰτεγαοη 
οὗ ἴδε οτρίηδὶ ἐξομο, αδῃ. χχίχ. 
35, υΧΧ,, ἀπὰ ΡΒ1]1ο) οοπϑεηυςηΐ προ (ἢ ς 

ἐταπβίετεηςε οὔ ἐπε ῥγαίβε (; ) ἄοπι 
Οοά ἴἰο πιεη (ς,. σε. χίϊχ. 8, Ἰούδα σε 
αἰνέσαισαν ἀδελφοί σου). ΤὨςε οἱά 
Ιδβγδεὶ δεῖ (πεῖς ἤορε οὔ ῥγαῖβε ποτὶ ἴδε 
Ἄοοηρτεορδίίοη (ϑῖγ. χχχίχ. 10) οἵ βίοῦυ 

τήεῃ, Ἰοῖη ν. 44; χίϊ. 42{-. Τῇε 
πενν Ιβγαεῖ ἰοοϊκεὰ ἴοσ ργαῖβε ἔγοπι αοὰ ἰοὸ 
δΒαίδηος ἴπε ἀϊδργαίβε οὗ τπηεη (Μαῖί. ν. 
τα ἢ); 8ο 8. Ρείεσ δόἀβ ἐπ. ἴο ἴδε ὑβιιδὶ 
ἰοτταυΐα δόξαν καὶ τιμήν, οπῃ. ἰϊ. 7, 1ὸ 
Ῥβ. νἱϊ!. 6) δόξῃ καὶ τιμῇ ἐστεφάνωσας 

ρωπον, ο΄. σκεῦος εἰς τιμήν, Εοτω. 
ἶχ. 21, ἴοσ ἔπε [|ε88 οδνίουβ μψοζγά. 
Ηοτὲ σοπιρατεβ Μᾶγουβ Αὐγεϊΐυ8 χίϊ. 
11, μὴ ποιεῖν ἄλλο ἣ ὅπερ μέλλει 
ὁ θεὸς ἐπαινεῖν.--ὸἐδνν ἀποκαλύψει 
Ιν. Χν., λέρ Ἄέδως ΟἈγίςε ἐς γευεαίσά. 
Τῆς εχργαββίοη 18 ἀεγίνε ἴτοτι ἴῃς βαγίπ, 
κατὰ τὰ αὐτὰ ἔσται ἢ ἡμέρᾳ ὁ υἱὸς τοῦ 
ἀνθ, ἀποκαλύπτεται (1,0Κε χνίϊ. 30). 
ΑΒ Ἰυάρε Ηξε ν}}} ργοπουπος ἴτε νετγάϊοϊ 
οἵ ἀρρτοναῖ απὰ Ῥεβίον βίογυ δηἃ Ββοπουσ. 
Το τεΐεγεπος ἴο ρσεϑεπί εἰοείβεά 7ον ἴῃ 
ἴδε τϊάβι οἵ ττἴδὶ βυρρεβίβ τμαῖ τῆς νντίτες 
δι48 δἀναποεὰ Ὀεγοπά τε δΒἰπιρίε δεϊεῦ ἱπ 
ἃ ὅπαὶ! {πεορηδην ἃπὰ οοπίοεπιρίαῖεβ ἃ 
ϑρίγιυδι τενεϊδοη οἵ 1εβὺ8 ΟἾγίϑὲ 88 
ες ΟὨΠγίβειδη (οῦ. ΘΔ]. 1. 16) τεα 868 
τῆε πιεδηΐηρ οἱ Ηἰ58 Ἐεβυτγγδεσίίοη ; δυΐ οὐ 
μὴ ὁρῶντες δείονν. 

νει. 7. Τδε Ομείβϑιίδπβ δάάγοββοά 
ψεγε ποὶ ρεβοηδὶ ἀϊβοὶρίεβ οὗ [εβὺ8 Ὀαῖ 
ςοηνετγίβ οὗ ἴῃῆς Αροβιίῖεβ (12). Α8 βυςῖ 
ΠΟῪ οουϊὰ οἷαὶπι Βελιτυάε μακάριοι οἱ 
μὴ ἰδόντες καὶ πιστεύσαντες (]08π χχ. 
20). Τμεῖγ ἴονε θερᾶπ δπὰ οοῃείπυεβ 
σϊδους δῖρδι οἵ Ηἰπι; ενεη ποὺνν ψῃθῃ 
ἴμεν εχροοὲ Ηἰβ οοπηίηρ ἐΠεῪ πιυδὲ 8611} 
δεϊίενε ψἱπουϊ βεοίηρ Ηἰπὶ ἀπά εχυΐὶ. 
ΤΒςε [μλἰἰπ νετείοη οὗὐ Αὐυρυβείπε, γίνε 
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δοκιμαζομένου 
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δόξαν καὶ τειμὴν ἐν 
εἰς ὃν ἄρτι μὴ 8 

ὁρῶντες πιστεύοντες δὲ ἀγαλ λιᾶτε χαρᾶ ἀνεκλαλή τω καὶ 

δεδοξασμένη κομιζόμενοι τὸ τέλος 
ψυχῶν. περὶ ἧς σω τηρίας ἐξεζήτησαν ἃ, 

φῆ ται οἱ περὶ τῆς εἰς ὑμᾶς 

τῆς πίστεως σωτηρί αν 
ἐξηραύνησαν προ- Το 

Χάριτος προφητεύσα͵ τες 

1 Τῆς ἢτϑβι βαπά οὗ Οοάεχ Νδιϊςδπυδβ ἰ8 αἴοπε ἰπ τελάϊπρ οὐχ, ψδίοδ οουἹά ΟὨΪὙ 
θὲ 7υδεϊβεά [{ ΟἹ] οννεά Ὁγ Δῃ δβρίγαιε. 

ΞΈἘρ: ἰδόντες πΔΠΥ πιλπυβοσίρίδ, βεδάδεά Όγ Οοάεχ ΑἸεχαπάτγίηυ, τεδά εἰδότες : 
1815 σοπξιῃηδίοη δεΐνεεη ἰδεῖν Δηὰ εἰδέναι 15 σοτητηοη. 

ἄγες ἀϊδεῖπος οἶδυθεβ τγεξειγίπρ ἴο (ἢς 
Ῥᾶβι, ἔπε ργεβεπὶ δηὰ ἴδε διΐυσε οἰΐπιαχ 
τοίονι γοι ἔπει ποὲ ; ἐπ τσΐονι ποιο--- ποῖ 
“σδεῖπρ γε δείέευε; τόΐοηι τὸ Ἀδη γον 246 γοι 
τοί! ἐχμί. Βυΐῖ ἴοτ ἰδοῖς οὗ βυρροτί ἰΐ 
τηῦδί θὲ βεῖ δϑίάς ἰῃ ἕδνουσς οὗ {πε ατεεῖς 
τεχὶ (Ὡς ἢ τεραγὰβ ργεβεπὶ 845 ᾿εδάϊῃ 
Ὁρ ἴο δπατε ουϊτηϊηδίίοη νυἱμουϊ ἃ ἐτοαϊὴ 
85 δείηρ 4 τεἀδοϊοῃ οἵ [ἢε ἢ 6 ἴοσς 
βεραζδαίε υ86ὲ. εἰς ὃν, νἱ πιστεύοντες, 
μὴ ὁρῶντες Ῥεϊηρ Ρατεπίμεβίβ δἀάςά ἰὸ 
εχρίδιῃ ἔοτος οὗ πιστ. (Ηεῦ. χί. χα ; Κοπι. 
ν!. 24).-- χαρᾷ ἀνεκλαλήτῳ καὶ 
δεδοξασμένῃ. ἸΤπεὶγ (411 επδῦϊεβ 
ἔδεση ἴο ρα88 Ῥεγοπά {πεῖς ργεβεπὶ βυβεσ- 
ἱπρβ ἴο τῃε ον νος Ῥεϊοηρβ ἴο ἴπε βυῦ- 
βεαύεηϊ δ᾽οτίεβ. Τῆυβ (πεῖς Ἰογ Ῥείπ, 
Βελνεηϊν ἰ8 μνϑῤοαλαδὶε πὰ ρίογέβεά. 
Γαηρυᾶρε οδπηοῖ Ἔχργεβ8 ἴδε σοταπηυπίοη 
νυν Οοά ἩΒίοΒ τῇς ΟὨἸείβείαπ {κε 51. 
ῬΔΪ ΠΥ επΐον (2 Οοσ. χίὶϊ. 3 {.); οοπ}- 
Ῥᾶσε ἔσπι. νἱϊϊ, 26, αὐτὸ τὸ πνεῦμα ὑπερ- 
«ντυγχάνει στεναγμοῖς ἀλαλήτοις. Απὰ 
1818. ἸΟῪ ἰ8 γσίογί βεά Ὀεοδυθε ἴξ ἰβ 8Δῃ 
εαγηεξοῖ οὗ ἴδε ρίογυν νος 8841} Ὀε τε- 
νελϊεά; (7. ἵν. τ4. 

νει. 9. Τα οοηποχίοη ψἱ τηεπίίοη 
οἵ ρεγβεουΐοη βυρρεβίβ ἰδὲ τς υτίϊεσ ἰδ 
δοσε ταϊηκίη, κα 18ς βαγίηρ, ἐπ ΝΡ 
ἡρηθέρηι ) 4 ςλμαἱϊ τοῖπ γομν βομὶς ἀπὰ ρετ- 
Ὧρ5 αἷ8ο οὗ ἴὰᾷε οοπίγαβε θεῦνεεη [Πα 

εουΐοι 0 Βδ8 ΟὨΪΥ ροννεσ ονες ἴῃς 
ξῶν. ννμδῖενες βαρρεὴ ἴο ἴδε Ὀοάγ 
τῆς Τσοποϊυδίοη --- ἰἃς σοπευτητηαιίοη οὗ 
τεῖς ἐδ τ}.---ἶβ ἀββυγοὰ τπεπ.--κομιζό- 
μένοι ἱπηρ᾽εβ ἴπαὶ δἰτεδάν [ΠΟΥ ἅτ 
τορεϊνίηρ ναὶ ἰβ ἄυς ἴο {πεπὶ (οι, 
ν. 4) δηὰ ιπετείογε {πε ταοίοα σπῖῃ 
Ηλδηπδῃ ἴῃ αοά τε ϑανίους. 1π (δε 
Αἰᾶς Οταῖοιβ ννῇο ὑϑὲ ἃ γεβπεά ἔογγ οὗ 
(Οἱ οχαΐα] ατεεῖς (πα νετῦ 18 οοσωπιοη ἴῃ 
τδε βεῆβε οὗ γεουενίηρ ἀεδῖδ, 48 ἴῃ Μαῖϊ. 
χχν. 27, ἐκομισάμην ἂν τὸ ἐμόν. ὅι. Ραυὶ 
ΔΡΡΙΪεβ ἰξ τὸ ἔσταζε τεοοιάρεηδβε (2 Οοσ. ν. 
1ο, ἵνα ἕκάστου τὰ ἩΣΤ: 
“σώματος; Ερῆ. νἱ. 8; (οἱ. 111. 25; ο΄, 2 
Μάνος. νἱϊ!, 33, τὸν ἄξιον τῆς δυσσεβείας 

ἐκομίσατο μισθόν) ; ἰη Ηεῦ. [1]. 4, ἴτ 15 
υϑεὰ οὗ τερεϊνίπρ ρΡιοπιίβεδβ.---τὸ τέλος. 
Τῆε ςοπηπιοη πηεαπίηρ “μέ βίνεσμε οὐ ἐοη- 
ϑωναΐϊοη ρῖνεβ ἃ [αἰς βεπδβε Ὀυΐ ἴδε οοη- 
πεςιίου ἢ κομιζόμενοι ἰΒ ἴδπ8 δοπιε- 
ψδδι βίγαηρε. Τῆς εἰ οὗ ν. 4, 
ἰλκεη 8 Ρίηάδς, ΟἹ. χίχὶ.) 81, Δόρν- 
κλος δ᾽ ἔφερε πυγμᾶς τέλος, δυρξεδίθ 
8 ἃ Ροββίθ!ε τεπάεσίπρ δεεαμδ γὲ 
γερσὶυε ἐλ γεισαγά. ΤὮς ϑεριυδλρίηε, 
αραίη (Νυπ. χχχὶ. 28, εἴς.), υ8εὲ8 τ. ἴὸ 

τιδηβίδίς -- Ξνοῤογήῆέοπ ἰο δὲ ῥαϊὰᾶ, 
αχ. Ἀηα Ρις τὐβῃ, ἰβ ννῈ]}] εβιδῦ- 
Ἰιδμῃεά ἱπ ατεοῖ ᾿ἰτεγδίυγε ἔοσ τὰ τέλη, 
ς΄. λυσιτελεῖν, εἰς. Αοοοτάϊηρ ϑυϊάδα 
ΓΆεν τέλθε. εἰ Τὸ δ ν τοῖς 

εὖσι. Ῥαγιςυϊαι σοπῃποιδοπβ 
φῶ δαγάϊγ θὲ ργεβδεά ἤεεὲ δυϊ ἔπεβε 
0868 ρίνε βοβ σοίουγ οὗ βδυρροσὶ ἴο ἴδε 
ϑυγίας τεηδεγίηρ γεοομῤέηδε δὰ (μα 
"πεγοεάσηι οὗ Αὐρτδίηε ; ο΄. ἔστη. νἱ. 22. 
--σωτηρίαν ψυχῶν -- σωτηρίαν 
δῦονε. ψυχῶν ἰ5 λἀάεοά ἰο οσοπδοῖε ἴδε 
τολᾶετβ ίογ τες βαβοηβο ἴῃ δοοογάδπος 
νυ Μαῖκ νἱϊ!. 35, ὃς δ᾽ ἂν ἀπολέσει τὴν 
ψνχὴν αὐτοῦ ἕνεκεν τοῦ εὖα ον 
σώσει αὐτήν -- [΄οπη χίΐ. 25; ο΄. υἷα 
Χχί. 1ο ; [48. ἰ. 2. Τῆς βου] ἔος ϑ8ι. 
Ῥεῖεγ ἰδ ἴῃς δεῖζ οὔ Ῥειβοῃδι νυ 88 ἴοσ 
]εβὺ8 Ηἰπηβεῖῖ. 

νν. 1το-12.--- Τῆς δποίεηϊ ργορῃεῖβ ργο- 
ῬΒεβίεἁ ςοποεγηίηρ ἴδε στᾶοα νυ ἢ ννᾶ8 
ἀεβείπεά ἕογ γου δηδ επαυϊγεά ἀ ] σεπν 
δῦουϊ [Πὲ8 βαϊναιίοη. ὙΠΕΥ Ψεῖε ἴδε υη- 
ςοπϑοίουβ ἰπβιγυπιεηίδ οὗ τῆς τενεϊδλιίοη οὗ 
αοά απὰ δεῖς ἄγει ἀυτν ἄοηε οοπεϊπυεά 
ἴο Ροτε ονὲσ ἴῃς ἱπβρίγοά ἀεβοτίριίοπβ οἵ 
τὰς βυβετίηρβ δηὰ βαρβεαυεης ρ]ογίςβ οὗ 
τε Μεββίδῃη. ὙΤον δϑκοὰ ἐπεσηβεῖνεβ ἴὸ 
οπὶ ἄοεβ [ἢϊ8 γείε δηὰ ννβδη 5882]] 
1δεβε τπίπρβ ῬῈΕ. Απὰ (ὸ ἵπεῖ {Πα τενεΐδ- 
ὕοηῃ νγὰβ τηδλάε ἴμδὲ {πεν ννέτε οἹΪΥ τδα 
δάπιϊπἰϑιγαίοτβ οὗ δὴ εδβίδιε ννῃϊο οἴ μοτ8 
πογοὺ ἰπ ἔδςς βδουϊά επον. Τῆε βυδ)εςῖβ 
οἵ ἐμεῖς ργορῃεβοίεβ ἤανε πον θεεπ ργο- 
εἰαἰπηεὰ ἰο γοῦ Ὀγ γοὺυς ΟἸ τβείδη ἰεδοπεῖβ 
νῦο, ἶκε τ[ΠῈ ργορδςῖβ, νεσε ἱπϑρίσεδ ὉῪ 
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11 ἐραυνῶντες εἰς τίνα ἢ ποῖον καιρὸν 

ΠΕΤΡΟΥ ἃ ι. 

ἐδήλου τὸ ἐν αὐτοῖς 

πνεῦμα προμαρτυρό μενον 3 τὰ εἰς Χρειστὸ παθήματα καὶ τὰς 

1 Οοἄεχ Ναιοδηυβ ἴδ δίοπε ἴῃ οπλϊ εἴης Χριστοῦ ἀἤεῖ πνεῦμα. 
3 οὔεχ ΑἸεχδηάγίπυβ τες οἴμετβ μ85 προμαρτυρονμενον. 

τῆς Ηοὶν ϑριγίε---νπῖα 1818 ἀϊβεγεποε (ἢδὲ 
πον ἴε ϑρίγιξ μδ8 Ὀδεη βεπὶ ἔσγοτῃ Βεάνεῃ 
ψΒετεδβ οἵ οἷά Ης ἀνρεῖς ουἱυ ἴῃ πιϊπὰβ 
οἷα ἴεν. Απά τῆεβε ἄγε {πε πιγβίεσίεβ 
ἴηῖο ψὨϊο ἢ δηρεῖβ ἰοηρ ἴο Ρεερ. 

81. Ρεῖεσ [85 ὑ{Π|8εἃ ἃ βαγίπε οἵ [εϑ08 
ἴο ἐχρί δίῃ {πε στεδῖ ργοῦ!επὶ οὗ ἀπέ! Β]1οἀ 
Ῥτορῆεου δηὰ ἐχρουηάεδὰ 0 Ασιοηρ ἴπῈ 
ξθρμοΣ δε ἱποίυάεβ τῆς 80-ολ]1εἀ ἀροοδ- 
γριῖς νυγίςεγβ κε θαπίεϊ δηᾶ ἢὶβ βυο- 
ςαββοσβ. ἀταάυδιν τῃς οοτηίηρ οὗ Ὡς 
Μεββίδῃ δπὰ (ἢς ἄδνῃ οὗ {πε πεὲνν ἂρὲ 
δὰ Ῥεδὴ ρυδῃεὰ ζυγοῦ δηὰ ξαγί μεσ Ῥδοκ 
Ὁη8}] τῆς ἱπϑρίγεὰ ργορἤεῖβ γα ἰδεὰ τδδὶ 
πτ8 τς ΟὨγιβίδηβ πεὶά---ἰῆς Μεββίδῇ 
ψΟΌΪ ἃ ΟΠΙγ οοτλς ᾽υ8ὲ Ρεΐοτε ἔπε επά οἵ 1]. 
Τῆς Μεββίδῃ ννᾶ8β ποῖ Ηδζεκίαῃ ἀεδβρίτε 
τε ΕΔΌδΙ8, ποῦ γϑῖ πε Ὀεβὶ οἵ τῆς Ηδ85- 
τρόπο Βουδε 48 Εποοῦ δορεά. ἀπεκαλύ- 
φθη. ϑυοῦ ννᾶ8 ἴδε γενεϊδιίοη ος Αροοᾶ- 
Ἰγρβα ἔγοτι νυ] ἢ ἴπε ἰλϊεβί οὗ με ργορῃεῖβ 
ἀεεῖνε [πεἰγ σοσησλοη ἤᾶτης ; δηά 81. Ῥεΐεσ 
ογεά 18 811 με ᾿ἴπε τ ἐπε ουγ δεν νυν ἢ 
Τδγδοίογιβαεά τῆς ἰδϑδὲ οὔ πθπὶ δπὰ ἢ18 
ονγῃ Τοηίἰετηροτγασίεβ; οὖ Αςΐβ ἰ(. δπὰ 
Ηεδ. χί. 13 ἢ. ΤὨςε βαγίπρ ἴῃ ᾳυεδίοη 
οη νοῦ 8:. Ῥεῖεσ Ὀυϊάβ 8 σ' εὰ 
ἀϊβεγεπεῖν : Αςοογάϊηρ ἰο Μαῖϊ. χίϊ!. 17, 
]εβὺβ βαϊά, πολλοὶ προφῆται καὶ δίκαιοι 

ύμησαν . .. δοοοτάϊηρ ἴο [χυἱκα χ. 24, 
π ι καὶ βασιλεῖς ἠθέλησαν... 
δοοοτγάϊηρ ἴο 8ι. Ρεῖεσ προφῆται (το) καὶ 
ἄγγελοι. Τῆε πιεπείοη οὗ ἴῃς γἱρλέδομς 
ἀεγίνεβ βυρρογί ἔτογῃ Ηδῦ, χὶ. 13- τό, δηὰ 

]7ομη νἱῖϊϊ. 56, δῃά ἂῃ οτίφίπαὶ ὩΟῪ ἿΣΝ 
“ἀπε τἰρμίοουβ᾽" νουϊὰ φαβιν θὲ αἱτεγεά ἴῃ 

ἴᾷς οουτϑε οὗ ἰγαπβιββίοῃ ἱπίο ΟἿ 
τῷ ῥγίμιοες δαί ΪὙ οὐ Ὠεδνεηΐν (ς΄. Ὀδη. 
χ. 21; ΧΧ, Μιχαὴλ ὁ ἄγγελος). Τῆς 
ταοῖνε ΨΠΙοἢ ργοτπηρίεά ἴπ6 ἱπιεγργεϊδιίοη 
ἄγγελοι ἴἰ5 ἄυε ἴο τπ6 ἱπῆἤμεποε οἱ ἴδ 
Βοοῖἷς οἵ Εποςἢ (δεε ποῖς θεῖον) νυνί ἢ 
εχρδίπβ ἴ86 νντίογ᾽ 8 οοποεροπ οὗ (δἊς 
Ῥιορδείβ. 

Ἔσο. Τϑε ρσορδεῖβ ψψεγε ςοποοσπθᾶ 
νῖῦι της Μεδββίδηις βαϊνδιίοη πὰ βεαγοποᾶ 
τιεῖγ ονντὶ τι πρδ ἀπά ἴῃοβε οὗ ἐμεὶσγ ργε- 
ἀεοεββοῖβ ἔοσ ἀεῆηίεε ἱπέοσπιδίίου δῦουϊ 
ἴι. ὙΠεν ἀγὰ ποπουτοὰ ὃν ἐπε ΟἸ τί βείδηβ 
ὙΟ τελ]18ὲ πδὲ 88 ἃ πιδίϊεσ οὗ ἔδοι τῇ 
Ῥιορδεδίεᾶ σοποεσηίηρ ἴπε σταος ψῆϊς 
ν 88 ἀεβείπεά ἔοσ {πε ΟἸτ βείαπ ΟΠυτοῇ.--- 
τῆς εἰς ὑμᾶς χάριτος, ἐλδ ργαξε 
τολίοκ δεϊοηρε ἰο γον, ς΄. τὰ εἰς χριστὸν 
“ἰαθ. (11). 

νες. τὶ. ὙὍΤμε οοπβισυςάοη οἵ εἰς 

τικιπ. καιρόν αηά οἱ προμαρτ. ἰ8 ἄουδι- 
4. ὁ κπλθιτὰ 12Κεβ ὕρ ἐξεζήτησαν 
κιτιλ. (το); ἐς τυη οὗ [δε βεηΐεποε βεεπ8Β 
10 παίυγαιγ οοππεοῖ τὰ δόξας νἸὩ 
πὶ . Δπά εἰς . . . καιρόν Ψ} ἐ 
λον. 80 Νυΐγαῖε ἐπ φμοὰά υεἰ φμα 
ἐειῤμς οἰρηξβεαγεέ. .. εῤίγίἑις.. .. ῥγαε- 
πιπείαηα.. .. ἵομές. Βαϊ εἰς .. - 
καιρὸν Ῥε ὑπῆϊ ἴο Ὀς ἃ ἀϊγεςῖ οὐεςὶ ἀπά 
προμαρτ., ΡεΙῃΑρ5, ἴο βᾶνε οπα οἱ (πίβ 
κιπά, τὰ . .. δέξος τῦβὲ δε ρονεγηεᾶ 
ὉΥ ἐδήλον. [τ ἰ8 ΡοΒδΙῦ]ε 4180 1ο ἀϊΐβ8- 
βοοίαίε τίνα ἔτοπι καιρὸν Δηά ἰο τοπάεγ 
ἐη γεΐογεμος ἰο τυλονι ἀπὰ τολαὶ ἐΐνιε ἐπε 
δῤίνίἐ εἰρπὶβεά . . .; ο΄. ἘΡἢ. ν. 22, 
ὼ δὲ εἰς Χριστόν, Αοἰδ ἰϊ. 25. ΙΓ 
να δε ἰάκεη ψ ἢ καιρόν, ἴμ6 ΝΟ ννογάβ 

οοτσεδροπά τὸ ἴἢς ὕνο φυδδιίοηβ οὗ ἴδε 
ἀϊδείρ; 68, θη δ. . . δῃᾷ τολαΐ «καὶ δε 
ἐλε τἐρη δ (Ματῖκ χίϊ. 4). Ἑαιπρ ἴο ἀϊδ- 
οονοσ αὐ τολαὲ ἐΐε, ἴῃε Ῥγορῃεῖβ αβκοά σέ 
τολαὲ κἰπα οΥ ἑν; τοῖς δῆδυνεσ τερείνεά 
ἃ Θποτγιδίη οηδογβαπιεηῖ ἴῃ ἴῃς Ἔβοπαῖοϊο- 
ἴοαὶ ἀΐβοουγεα οὗ 1εβ5 (Μαγκ χίί. 5. Ε΄. 

δηὰ ρϑτα]1ς618).---ἐδήλον, ε΄, Ηεδ. ἰχ. 8, 
τοῦτο δηλοῦντος τοῦ Πνεύματος. Τῆε 
ψνοτὰ ἱτηρ εβ ἀϊβοεγηπιεπὶ οα ἴῃε ραγί οὗ 
τῆς διυάεης (Ηεὗ. χί!. 27, τὸ δὲ ἔτι ἅπαξ 
δηλοῖ... .).. ἡγλαέὲ ἐένιε. .. ἀἰά ῥοΐπέ 
μηΐο οἵ ἘΦΝ. ἰ8. ὑπ᾽ δι βδ]ε ; ἃ βἰπιρὶς 
δοουβαῦνε ἰ8 ἐκάυικει! ἡ. εν εἰθποτ (1.) ποῖον 
κ᾿ οἵ (ἰ..) τίνα ἢ π. κι (εἰς Ῥείπρ ἀεϊειεά 
48 ἀϊπιορταρον οἱ -ε4) οἵ (11.) τὰ. . . 
δόξας.--τὸ πνεῦμα Χριστοῦ), ἴδε 
511 ρῆγαβε ἰβ ἃ πδίαγαὶ ομε ἔοσ ἃ Ὁγίβίδῃ 
το ἐπιρίου---ΟἸγῖβι Ὀεΐπρ πεσε ἴῃ6 βγορεσ 
πᾶταε -- [}εβὺ8 Ομγῖδε ἀπά ποῖ ἴῃς δε. 
κύριος ἰῃ (ῃε Ο.Τ΄ νγᾶ8 οοτηγηοηὶν ἱπίοσ- 
ῥτεῖθὰ δ8 τγείειτίης ἴο Ουγ [ογὰ ; δπά 
ΧΩ. ἰδ ἃ πεφιεηῖ νυ.ἱ. ἴογσ Κζ. Ηεποε 
Βασπδδδβ (υ.4.), οἱ προφῆται ἀπ᾽ αὐτοῦ 
ἔχον τὴν χάριν εἰς αὐτὸν ἐπροφήτευσαν. 
--προ αρτυρόμενον ΟὨΪΥ οὐοσυτβ 
Βετα. { μαρτύρομαι (δε ξιοροῖ 8686). 
ἀεϊεγπιῖης ἴδε πηεδηΐηρ οὗ ἴπε ςοππρουῃ, 
τεπᾶάθι “ ῥγοίεςίλη (οαἰϊέπρ Οοά ἰο τοξέ- 
655) δεζογεμακα ". [4 πβᾶρε δι σοη- 
ξαβίοπ ἢ μαρτυρεῖν, δὲ τοὐέηδσης [07 
τεπάει ἐσςἐ  γὲμρ' δεξογεμαπά οἵ (ῥμδι εἶν.) 
-τςτὰεὶς Χν παθήματα, ἴδε ἀοοίτιπα 
τδαὶ τἰῃς Μεββίδῃ τωυβὲ βιυῦζεσ ἀπά 50 επίεσ 
ἰπίο Ηἰβ βίοσυ ννδβ ϑιδτεὰ ὃῃ πε ργορβεῖβ 
(4.6. 18α. 111.) Ῥὰξ περϊεοιεὰ ὃγ ἴῃς [ἐννβ 
οἵ τε ἄγβε οοπίυγυ (]οδη χίϊ. 34). Βε- 
Ἰενεσβ γεγα σεπιπάθα οὐ ἴῈ ΌῪ π6 τίβεη 
Ἰμοτὰ Ηἰπιβεὶ (μυΐο χχὶν. 26, 46) ἀπά ρυὶ 
ἴι ἴπ τῆς ἐοσγείτοηι οἵ ἐμεῖς ἀφριομςέγαίϊο. 



11-- 12. 

με τὰ ταῦτα δόξας οἷς ἀ 

ὑμῖν δὲ διηκό 

ΠΕΤΡΟΥ ἃ 

πεκαλύφθη ὅτι οὐχ ἑ 
νουν' αὐτὰ ἃ νῦν ἀνγηγ γέλη ὑμῖν διὰ τῶν εὖ 

47 
αὐτοῖς 12 

ἸΈΟς διηκόνουν Ὦτ. Κεπάοὶ] Ηδτιτίβ (5ὲ62- 1 ἐρλίς ὁπ. Νεὶν Τεσίανεεμέ Ἀεϑεαγελ, 
Ῥ- 207) ςοπ)εοίιτεϑ ἴμδὶ διενοοῦντο Βῃουϊά ὃς τεδὰ ἴπ δοςογάδπος νἱτὰ {με βιδίςπιοης 
οὗ τιδ6 Βοοῖκς οὗ Ἐποςδ, “1 ςοηιετηρ διε τεη (πε τπὶπρβ Βελεὰ ἴπ ἔπε νἱβίοη) ποῖ 
ἴοτ πε ργεβεηῖ ρεπεσδύοη δαὶ ἴοσ οπς δαὶ ννὯ8 ἴδσ ἀϊβίδηι᾽". Η͂ 

διενοούμην ἀλλὰ ἐπὶ πόρρω ἧνσαν ἐγὼ λαλῶ. δια! καὶ οὐκ ἐς τοῦ νῦν γενεὰν 
ϑες Ηξεηοςξ, ἱ. 2, 

γοίας 
οὗ νεῖβε 13 ἰβ οἰϊεὰ ἴῃ ςοπβττηδέοη οὗ ἔπε σοη)εςίυτα. 

ἐυαπρείϊεα (Αοῖδ ἰϊ]. 18, χν]!. 3, χχνΐ. 23). 
ΤΈς ρῆγαβε οοσγεβροπάβ ὄχον (ο (ἢς 

οὔ ρῖηδὶ οἰσαγη: εἰς βίδπάϊπρ ἔος 

τις (Ρε ρΒγαβὶβ ἔοσ οοηβεσγιςξ. βίδιε).---- 
τὰς μετὰ ταῦτα δόξας, (δες ρἰυταί 
φἰογὲος ἰταρ]ϊεβ βοπλς σοτηρσεδεηβίοη οἱ ἴδ 
ἰαῖες ἀοςαίπε, 4.5., ]ομπ, ψ μος τεοορ- 
πἰδβοὰ ἰμαὶ τἣς ρίοτυ οὗ 1εβϑὺβ ννᾶβ ραγᾶ- 
ΑἸΙγ ταδηϊεβιεά ἀυτίηρ ΗΙ8β φαγίμ!ν [ἰδὲ ; 
ΔΙΙΠΟοΌΡὮ ἴδε ἀεβηϊίοι φεδεεσμδη τεῆεςῖβ 
186 Ῥτίταϊνε 5ἰπηρ] οἷτν δηά {᾿ς δε ργεββοὰ 
τὰς ροτίεβ πιυβὲ ῬῈ Ἔχρδἰπεὰ 28 γείεσγίησ 
ἴο δε γεβιστεςίοη αϑοδηβίοῃ {τ υσρἢ ονὲσ 
ΔΏρεἶβ ἃ8 ὙγῈ}}] 25. ἴῃς ρίοτίουβ βεββίοπ 
(νυ. 2: ).-οἷς ἀπεκαλύφθη, 50 
51. Ῥεῖεγ ἄσριιεβ ἔμδί 106] ργορμεβίεά τῆς 
ἰδδὶ τΐηρβ (οἷ 51. χίνιϊϊ, 24) δηὰ τδδὶ 
Ῥαν!ὰ ἔογεβανν ἀπά δροκε οοποεγηίηρ ἴδε 
τεβυστεςείου (Αςῖβ ἴΪ, σ7, 31, ο΄. 11. 24). 
Οσπιρασε Ῥδη. ἰχ. 2, χίϊ. 4, εἴς., ἴοσ εχ- 
ἌτΩΡΙ 68 οὗ ραγιία! γενεϊδείοηβ οὗ ἰ8ἰ8 κίπά 
Ῥίορες ἴο δροοδϊίυριίς πυτίϊεσβ. Ηςῦ. 1.ς, 
Σνῤν. οτεάϊ8 τῇς Ῥδιίδσοῃβ υἱτ τδα 
δϑῃης ἰπεβίρῃι.- -οὐχ ἑαυτοῖς ὑμῖν 
ὃ, περαῦνε Δπηὰ ροβίεινε ργεβϑεηίδοῃ οἵ 
ἴδε ραβδί ἔογ ἐπιρῃδβίβ ἰ8 σοτπτθοη ἰπ τη ΐ8 
Ἐρίδεε.---διηκόνουν αὐτά, “πεν 
Ψεῖα ἘΡΡΙγίηβ, σοηναγίηρ ἔπε γενεϊδιίοηβ 
δταηϊεά ἴο {πεη]--- τὶ τῆε ἢ 
δηὰ {πε τενεαϊεά ἐιαίοα οἱ ἐλ αμκον 
ο΄. ἵν. το, εἰς ἑαυτοὺς αὐτὸ διακονοῦν- 
τες. Τῆς οοπίοχε βῆονβ, ἰξ ἴπ6 'ννοσάὰ 
διακονεῖν ἄοε5 ποὶ ἰϊδε} ςοπποῖς ἰξ, (παῖ 
Βοζείῃ ἴπεγ ἡγεσα βίειναγάβ οἵ (οὐδ᾽ 5 πιδηΐ- 
ἴοϊά ρταςο---ςῃδηπεῖβ οἵ ςοτηπχυπίςδείοη, 
Εοτ Αος. ψἱἢ διακον. οΓ, 2 Οος. ἰϊϊ. 3, 
ἐπιστολὴ Χριστοῦ διακονηθεῖσα ᾿ 
ἡμῶν, νἱῖϊ!, 10, τῇ χάριτι ταύτῃ τῇ δια- 

ὑφ᾽ ἡμῶν, ἔγοτι ὙνὨΙΟἢ ἴδ ΠΙΔΥ 
δε ἱπέεττοά (πδὲὶ δ. σοπποίεϑ ψνῆδι ἴδε 
οοπίεχι μετε βυρρεβίβ, οὔ. ἃ νῦν ἀνη γ- 
γέλη, λαῦε ὅδε αἱ ἐλε ῥγετεπέ ἀΐοῥέησα- 
ἐέοη ἀδεϊαγεά ; ἃ. ἰΒ ἸΑΚεῊ ἔτοτη ἴπε ρτεαῖ 
ΡῬτοοῦ ἰεχὶ σεϊδιηρ τὸ ἔδε Ἵδ]ηρς οὗ ἴδε 
Θεμηεβ, οἷς οὐκ ἀ ἢ ἀκούουσιν, 
188. 11, τς οἰϊεὰ Εοπῃ. χν. 21. “Βυΐ 51. 
Ῥεῖεσ ργοῦδθιυ τηεδηὶ πῆοτε ὉῪ ἴδε ᾿ψοσά 
εοον ἴδε ρῆγαϑε ἱποϊυδεβ ποὶ οὐἱν ἰῃς 
δῃηπουποετηδηὶ οὗ ἴδε Ὠἰδβίογί 4] ἕδοίβ οὗ 
ες Θοερεὶ, ὑαξϊ, γεῖ ποτα, ἔδεῖγ ἐτωρ!ςὶς 
τελοδηρβ 88 ἴοὸ ἴδε ςουπεεῖβ οὗ αοὐ δηὰ 

τῆς πορεδβ τενεδίεἃ ἔοσ πηεη " (Ηοτσί).-- 
διὰ τῶν εὐαγγ. ὑμας, ἀοά βραίε 
ἐλγομρὰ τε ἀνδηρε δι (οἷ. 188. ἰχὶ. σ, 
δρυὰ Εοτῃ. χ. 15) 88 ἐλγοωρὰ ἴδε ῥγο- 
Ῥδειβ, Μαῖϊ. ἱ. 22, ἰϊ. σ5, εἰς. Βοιᾷ ἅτε 
δι ΡΙΥ Οὐ Β πηδββεηρεσβ. Εοσ δοουβαῖϊνε 

ἃῆἤες εὐαγγ. ο΄. υδε οἵ ὝΣ) - ρίαδάεν 
τοί ἐἢ ὌΝ ἤμ (188. Ἂς ). 50 
πτωχοὶ εὐαγγελίζονται (Μαιῖ. χί. 5; 
Ιμυκςε νἱῖ. 22) ἰ8 δυδϑεϊτυϊοὰ ἔον {πε οτίρί πα] 

οἷς εὖα: εσθαι (1υκε ἱν. 18 τε 
188. ἱχί. χ) 16 τῆς ρσόρβεον ψνῃῖςΒ 7εβὺβ 
ἀρρτορτίαιθά δηὰ νυ μϊομ ἔογτηβ ἴδε δαβὶβ 
κὶ (δε ΟὨείβείαθ ὧδε οἵ ἴῃς ννοτά.--- 
πνεύματι κιτλ. Ὑμε ανδηρο] δὶ8 
ροσθς ὃγ ἐλ δῤίγίέ, ἃ8 Βιερθεῦ δροκε 
᾿Αςίβ νὶ. το), τῷ πνεῦματι ᾧ ἐλάλει. ἴπ 
8.γ. χἰνι, Ἂν, ἿΣ ὧς εοκ δηὰ Ηοῦτεν 
ἰεχῖβ ἂζὲ {γυβυνοσίγ, πνεύματι ἐς 

ε βἰπιρὶς Ὀδῖνε (πνεύματι 
τὰ ἔσχατα ἿΝ 1β8δ14}) σοτγεβροπάβ 

ἴο : ε΄, ἰλβετου οὗ ἐν ἤεγε ἴῃ 
νυ ἱ, πὴ νἱδίδ!ς ἄεβοεπε οἵ τῇς Ηοῖν 
ϑρίτιε ἰβ οοπιταβιθά στῇ τὰς ἱπάννεϊ- 
ἰὴ ϑρίτς ψῆῖομβ ἱπδρίγεὰ (πὲ ρτο- 
ῬΒεῖβ. Τῆς Ηοῖν ϑρίγιὶ νγὰϑ φίνεη, ψθεη 
Ἴεθος ννᾶβ ρἱογίε, Δ8 πενεῦ δείοσε, οὐκ 
κ μέτρον ἦοίω 1.34). Νυϊγαῖε τεπάετβ 
ὃγ ὐϊδεῖνε δυβοϊυίε.--εἰς ἃ... παρα- 
κύψαι, «αἴϊεῖ ἀϊηρ ἴδε ἤγβε ραγί οὗ 
1εϑυβ᾽ βαγὶπρ (απὰ ἰἴ8 ςοπίεχε γε 546) 8ι. 
Ῥεῖεσγ δ ἰδὲ τεᾶσμεβ ἴπ6 βεοοπὰ ἰπ [ἴ8 
βεοοπάδγυ ίοσπη. Ης οοπηδίπεβ ὑῶν ἱε 3: 
118 ΡζῪ ϑεηρίυτε, ἴδ Ῥσόρἤεου 
Ἐποῖμ ἴα. 1) καὶ ἀκούσαντες οἱ τέσ- 
σαρες ἀρχάγγελοι . . . παρέ- 
κυψαν ἐπὶ γῆν ἐκ τῶν ἁγίων τοῦ 
οὐρανοῦ. 8ι:. ῬΑυΐ δβρί τυ 1868 τπε ἰάεα 
“1ἴῸ πὲ . .. [218 ὑτᾶσε ννῶβ δίνεη ἴὸ 
ΡῬτεδςἢ το (δε Θεπαϊεβ.. .. ἰπ οτάεγ ἔπδὶ 
πον πηὶρῃς ὃς τηδάς κηοινη ἴο ἴπ6 Ῥγίηςϊ- 
Ῥα τε δηά τῆς δυϊπογίεεβ ἴῃ μεανθην 
Ῥίδοεβ Ὁγ πιεᾶπβ οἵ ἔπε Οπυγοῦ ἴδε νετυ- 
νατίοὰ υυϊϑάοτα οὗ αοά " (Ερᾷ. [{|, 8 81). 
8:. Ῥείδοσ τεργοάυοεβ δι Ϊγ 186 δἰπι- 
ΡΙΙον οὗ τδὲ οτ ίπαὶ δηδ τι [5 
τοιῖθ Ἰοηρίπρ 88 8111 υπβαιίβῆςά βιπος [88 
ΟΒύυγοΒ 18. ποῖ γεῖ ρετγίεοϊ οἵ οοπιρί εἴς. 
[ει τὰυβ Βεσοπλοβ ρασί οἵ ἴῃς βυτηραϊπεῖῖς 
διοαπίπρ δπὰ ἡδλφο : οὗ τὴε ψΒοῖς 
ςτελάοπ (Κοπι. νἱῖϊ, 22 1). [Ιπ 11}. 21 81. 
Ῥεῖες βιδίεβ οὐ ἴπε βαπὶα δυϊποσὶν δαὶ 



48 ΠΕΤΡΟΥ ἃ Ι. 

αγγελισαμένων ὑμᾶς πνεύματι 1 ἁγίω ἀπο σταλέντι ἀπ᾽ οὐρανοῦ 

13 εἰς ἃ ἐπιθυμοῦσιν ἄγ 
τὰς ὀσφύας τῆς διανοίας 

14 ἐπὶ τὴ φερομένην ὑμῖν χάρι 

γέλοι παρακύψαι. διὸ ἀναζωσάμενοι 

ὁμῶν νέφοντες τε λείως ἐλπίσατε 

ἐν ἀποκαλύψει Ιδ ΧΒ. ὡς 

1 Τὸ πνεύματι Οοάεχ 5ἰπαίτίουδ, νυῖ ἢ οἴ μοῦ πιδηυδοεῖρίβ οὗ ἰε88 ψγεῖ δέ, ργεῦχες 

3 γέφοντες ἴοτ νήφοντες. 

ΟΒτίβι ρσεδοδεά ἰο {π6 βρίγίἐβ ἰῃ ργίβοῃ ; 
δάἀάϊτρ ἴμαὶ ψμεπ Ὡς δβοεηάεά 811 αηρεῖβ 
Ψεῖε βυῤἠεοιεά ἰο Ηΐπ). Ὅς ἀρρδγεηὶ 
ςοηίταάιςξΐοη ἰδ ἄπε ἴο ἴῃς ἀϊδοσερβῃοῦυ 
Ῥεΐννδεη ἴδε ἰάε8] δηά [18 σταάυδὶ γεδ}158- 
οη δηά ποῖ (ο δῃ ἱπιρεζίεοϊ σοοσάϊπαδιίοη 
οὗ ἰδεβε Ἴοποεριίοπβ οὗ δε υηίΐνεγβαὶ 
βονεσεί ρῃ οὗ σοά. ϑεεχ Οοσ. χν. 25 ζ, 
Ἡδρ. 11. γ{,, ποὲ γεέ ἀο τοέ Ξε... 
παρακύψαι 818 ἰοβὲ [18 βυρρεπίοη οὗἁ 
Ῥεερίπε ἵπγουρὰ [8 υδε ἴῃ ἴδε υυχΧ ἔοσ 

Ἰοολ μονέμβ ᾿μουρὰ ἰξ ἰδ ποῖ επὰ- 
Ρἰογεά ὃγ ἴδεπὶ ἰπ ἐπε ρίαςεβ ψδετε αοά 
18 βαϊὰ τὸ ἰοοὰλ ἀοτση ἥγονι Ἀεανεη (ΡΒ. χῖν. 
2, εἰς). Ὑῶε ρδαϊδιὶς Τοπηπιεπίδίογβ 
Βεοπὶ ἴο δοϊά ὃγ ἴὰᾷς Ενδηρεῖῖδι ταῖμες 
τῆδη τπε Αροβεῖς ἴῃ σεβρεοῖ ἰο ἴῃς βαγίῃρ, 
48 ἴδμεν τοῖος Ἔχοϊ υβίνοϊ Υ ἔοσ {Πυδιγαϊίοη 
το τδς ΟΟΤ. ἤρυτεβ, Μοβεβ (Ηεῦ χί. 26), 
1βαἰδῃ (]οδπ χιὶ. 41). Οδεουπιεπίιβ ποῖεβ 
ται Ὠαπίεϊ ἰβ οδἹἱεά ὃὉγ ἴδε δηρεῖ ὦ "παπ 
οΓ ἰοπρίηρς (Ὀδπ. ἷχ. 25). Τβαῖ τῆς 
Δηρεῖβ οἵ Ῥεῖετ δὲ ἄυς το Εποςῦ δηά 
βεςοημάδγυ ΒεεπὶΒ ἴο Ὀ6 Ῥοτης οὐΐ ὈῪ ἴα 
Ταγρυτη οὗ Εςο]ς8. ἰ. 8, “ [π 41} τε ψνογάβ 
τὶ ἀγα Ῥέερατεά (αδουῦ) το οὐπιε ἴο ρϑβ8 
ἰπ ἴδε νοσὶά ἐπε δποίεηϊ ργορβεῖβ ννελγιοὰ 
1πεπηβοῖνεβ ἂπὰ ςουϊά ποῖ βπά δεῖς 
εηᾶς᾽". 

νν. 13-21. Ῥγαείϊεαϊ αἀνιοπέἐϊοης. πῃ 
τιῖ8 βεοῦοη 81. Ρείεγ 18 εηρτοββεά στ 
ἴδε οοποεριίοη οὗ (Ὡς ΟΒυτοῦ 88 ἴδε πεν 
Ιδγϑεὶ νος Βᾶ8 Ῥδεη ἀεϊἑνετεά ἔτοπι 
ἰδοϊαισυ---πε βρίγευαὶ Ἐρυρι---ν ἃ 7 
νιογε ἐχεείϊεηπέ φταογίβεοε. εβὺ8 Ἡϊτηβεὶ ἢ 
επάδοτβοὰ βυςἢ δάαριδιίίοῃ οὗ (δε ἀΐγες- 
ἴοπβ ρίνεη ἔοτ ἴδε μυρίοδὶ ἀεϊϊνεγάπος 
(υυκε χίϊ. 35) ἀπά ἐπε ῥτίποὶρὶς ἰδὲ ἔπε 
ΜΟΣΒΠίρρεῖβ οὐ ]εβονδῃ τηῦδὲ ὃ6 ἴἶκὰ 
Ηΐϊτ (]ομη ἰν. 23 ἴ.; Μαῖίξ. ν. 48, εἴς.). 
ες. 13. διό ἰηιτοάυοεδ ἴπε ργδοῖῖςδὶ 

ἱπέεσεηςς. --ἀναζωσάμενοι, κ.τιλ,, 
δ τεΐεγεηος ἴο ἴῃς ἀϊγεςείοπ 8 ἴοσ σα εῦγα- 
ὕοη οὗ [Ὡε Ῥαββονες (Εχοά. χίὶ. σσ, οὕτως 
δὲ φάγεσθε αὐτό" αἱ ὀσφύες ὑμῶν περι- 
εζωσ᾽ “.. ἧς) ἰδ ὉΏτΩ18- 
τακδῦϊε. Τῆς δςἼῖυδὶ ἀεϊίΐνεταπος οὗ {πε 
Ομ γιβείδηβ ἰβ 8[}}} ἴθ τπῈ ἔαίατε; (ΠΟΥ 
τουδὶ ὃς ΔΙ ΨΆΥΒ τεδὰγ δρδϊπβὶ ἴἢς ςοπηῖηρ 
οὗ τῆς ᾿νοτᾷ. Οες. τεέεσε ἴο [οὉ χχχνίϊ, 
3. Τῆς ρατεςυϊας οοπιρουπά οσοῦτβ ΟὨΪΥ 
τνῆςε ἰπ ΓΧΧ--Όπος ἰπ {Π|8 ρῆγαβε οὗ ἴῃς 

ταδηΐν ψοσαδη ἴῃ Ρτον. χχχί. 17, ἀναζωσα- 

μένη ἰσχνρῶς τὴν ὀσφὺν αὐτῆς, ψδετε ἴΐ 

ἱπιρ ῖεβ ργεραγαίοη ἔοσ βειίουβ ψγουκ. Ιπ 

2 κἱ ἶν. 29 8. (ΕἸ18}.4᾽8 παϊβείοῃ οὗ 

αεδασι ψ δῖος 15 ἰπ βοῦῖα ΨΑγΒ ἃ ἴγρε 

[1 Π1Π|ςἀ Ὁγ 7εβ08᾽ πιϊδείοη οὗ ἔϊε ϑενεηίυ, 

τ΄. Ἰνακε χ. 4), ζῶσαι τὴν ὀσφύν σον 15 
ἴδε Ριερασαῦοῃ ἴογ ἂπ υγρεηὶ εἰταπά. 
Τῆς δἀάιείοη οἵ τῆς διανοίας ἱπιρ|1ε5 μὲ 
δε τεδάϊποββ γεαυίϊγοά ἰβ βρίγι τὶ. 8ι. 
Ῥαυΐ υδε8 καρδία 'π (πε βᾶτις γᾶν (ΕΡΒὮ. 
ἰ, χ8, πεφωτισμένους τοὺς ὺ 

τῆς καρδίας ὑμῶν) ἀπά ἔτοπι Ματκ χιΐ. 30 
-- Πευι. νἱ. 4 ὦ [1 ἀρρεᾶζβ ἴμδὲ ΠΝ ΓῚ 

ἃ τεοορηϊβεά εαυϊναίεηί οὗ Ἀεατγί. 
--νήφοντες τελείως. 2 ω: τ|κς 
1818. ξ ἰβ ἡδτυταὶ τὸ ἑᾶίκα ἴδε δάνετῃ νὴ 
τδε Ρτοροάϊηᾳ, νεῖ. τελείως (οπγ 
Βεῖε ἴῃ Ν.Τ.) δδ8 πῦυςῃ τμε βᾶπ|ε ἴοσζε 88 
τῆς διανοίας ; 850 ἴδε Δά)εςϊίνε ἰδ ἀρρί τὰ 
το ἴδε ἀπεῖϊγρε 88 οοηίγαϑιθά υνἱἢ ἴδε ἴγρς 
ἴῃ Ηεῦδ. ἴχ. τὶ, τῆς . « . τελειοτέρας 
σκηνῆς ἀπά 728. 1. 25, νόμον τέλειον τὸν 
τῆς ἐλευθερίας. Εοτ τέψοντος σ΄. ἵν. 7 
δηὰ ν. 8, νήψατε γρηγορήσατε, τ ΤΏεδ8. 
ν. 8, ὥμεν καὶ . Βοδτίε 
8 Πξοεββᾶσυ ἴὸ ννδιομέπεββ. Τῶς σαί 
οἵ τῃΐβ υβς οὗ {πε ψοτγά (ποῖ ἰπ ἴᾷς υΧΧ) 
ἰδ ἴο Βς ἔουπηὰ ἰη ἐπε ραγδδῖς οὗ [ἰοὸ χίϊ. 
45 ἴι; [1 μα βρεςία! ροΐπε ἰῃ νίενν οὗ ἴδε 
κώμοις Δπὰ πότοις, ἱπ ννϊς ἢ ἴμεΥ ἡγέσα 
τοης ἴο ἱπάυϊρε.--τὴν φερομένην 
μῖν χάριν 85. δη δἀαριίοη οὗ ἴπε 

οοπιοθ Οτεεὶς ἰάϊοπι (Ηοπιες ἄονη- 
νντ8) φέρειν χ-, 0 ΦΟΉΓΩΥ ἃ ζανοιν (ς΄. 
δίς. νἱ, το, μὴ ἀν σοι χ' 
ἃπά ἴβ τῃυ8 Δπαϊορουβ ἴο 81. Ραυ]}8 υὑδ8ε 
οἴ χαρίζεσθαι (βεε Κοπι. νἱῖϊ. 32). ΤΒε 
Ρζεβεπὶ ραγιίςἰρίς μδβ, ἰἴβ. παῖυγαὶ ἔογοε. 
Ῥεῖει ἄοεβ ποῖ ἀϊβείησυϊβῃ δεύννεεπ ἴδε 
Ρτεβεηὶ δηά (πε οἰΐπχαχ; αἰγεδάν ἴπε πεν 
σε ν Ἀἰςἢ ἰδ της ἴΔ8ὲ Βδβ Ῥερυη. Τβεχάρις 
ἰδ τῆς 8η1] ἀεϊϊνεταπος δπά [8 υ8ὲ μεσε 
ἰ8 δηοῖδμεγ ᾿ἰπῖς τὰ τε τγρε: ἔδωκεν ὁ 
Κύριος τὴν χάριν τῷ λαῷ αὐτοῦ (Εχοά. 
χίϊ. 36).--ἐν ἀποκαλύψει Ἰησοῦ 
Χριστοῦ, Ϊ]εβὺ8 ΟἸγίδὶ ἰ8 Ῥείπρ' τε- 
νεαϊεὰ οΥ ἰ5 γενεαϊηρ ἴδε βαϊναϊίου. ΤΒε 
τενεϊδιίοη Ὀερᾶη νἱτ ἴδε γεβυσγεςάοη οὗ. 
φανερωθέντος ἀπά οοπιίπυςβ ἴο (πε ου]- 
ταϊηδιίοη (7). 

Ψεῖ. 14. ὡς, ὑπαςνιμεῖλ ας γον αγέ, οἴ. 



13--17. 

τέκνα ὑπακοῆς. μὴ συσχηματιζόμε 
τῆ ἀγνοία ὑμῶν ἐπι θυμίαις - ἀλλὰ κατὰ τὸ 

καὶ αὐτοὶ ἅγιοι ἐν πά ση ἀναστροφῆ γενή θητε- 
διότι γέγραπται ὅτι ἅγιοι ἔσεσθε ὅτι ἐ 
ἅγιο 

πατέρα ἐπικαλεῖσθε τὸν ἀπρο 

τὸ ἑκάστου ἔργον ἐν φόβω τὸν 

ΠΕΤΡΟΥ ἃ 

σωπολήμπτως κρί 

τῆς παροικίας ὑμῶν 

49 

ναι} ταῖς πρότερον ἐν 
καλέσαντα ὑμᾶς 15 

γὼ ἅγιος καὶ εἰ τό, 17 

γοντα κατὰ 

Χρόνον 

ΤΎὟΒΕ τετπιϊπδιίίοπ σνσχηματιζόμεναι ἴ5 ΡΓΟΌΔΌΪΥ ἀυε το 18ε (οἸ]ονίπς ταῖς. 

᾿ϊ. 2, 5. 111, 7, εἴο.-, έκνα ὑπακοῆς, 
οδεάϊεπέ ςοττεβροπβ ἰο 8ὲ. Ῥαϑὺ]}8 ν 
τῆς ἀπειθείας ((οἱ. [1|. 6; ἘΡΒ. ἰΪ. 2, 
ν. 6). Βοιῖῇ ρῆγαβεβ τεῆςςξ τε Ηεῦεεν 

δε οὗ “[οἹοννεὰ Ὁ νοτγὰ οὗ αυλιν 

«Βαγαοίεγίβεϊς, εἰς." (Β.Ὁ.Β., 5.ν., 8). 
Ἐοτ τέκνα ἱπ ρίδος οὗ υδβι8] υἷοί ἴπ {π18 
ἰάϊοπι, ε΄. ΗοΒβ. 9, τέκνα ἀδικίας πὰ ΕΡΆ. 
11, 3, τέκνα ὀργῆς. Ηετε ἰξ δυϊϊ8 Ὀεϊζετ 
νη βρέφη (1. 1). --συσχηματιζό- 
μέναι, ἴτουι) Κοῃ,. χιΐ. 2, μὴ σνσχημα- 
τίζεσθε τῷ αἰῶνι τούτῳ. ἴῃς [επιηῖπα 
ἰδ ρου ας το Β ͵ῆοβε βοσῖδε νν8 ρεῖδαρθ 
ἰπθυεηποεὰ ὈγΥ ἴδε ΑἸεχδηάσίδη ἰδεπεβοα- 
πίοη οὗ ννοπιᾶη ἢ τὰς Ηςβ8 (] ὁ ἢ ἱ. χ3) 
οἵ τεραγάεά βιιςἢ σοπέοστη!ν 28 ᾿Ἰνοιυδη- 
ἰδ. τε ρασιϊςοὶρίες μδ8 ἴπε ίοτοε οἵ δῇ 
ἱτωρεσδῖῖνε. Τῆς ΟὨγίβιίδπβ πεεάεά ἴὸ 
ὍὈὲ Ψατηεὰ δραίπβὶ Ἴςοπίογπι υ ἴὸ ἴδε 
ΤΩΔΏΠΕΣΒ λη τηογα 5 οὗ μεῖς οουπίσγτηθῃ, 
ὙΥΒ ἢ ἡγετε ἱποοσωρδίδία τη {Πεὶγ παν 
Ἑ (δεε ν. 2-4). δε πδὲ οἱ σχῆμα ἰη 
188. ἰ1ϊ. 17, Ῥεσῇδρβ δδβίβίβ ἰδς 086 οὗ 
συσχ. ἰπ ςοπηεοίοη "ἢ Ἰυβῖ8.---ν τῇ 
ἀγνοίᾳ ὑμῶν. [ὲ νγᾶϑἃ εν ἰ8ἢ αχίοστα 
τθδλι τς Οεπεῖῖεβ ψεσε ἡρπογαπέ (Αοὶδ 
χνί!. 30; ΕρΡΏ. ἱν. 17 4... ΟΒτγιβείδῃ 
τεδομεῖβ ἀεπιοηδιγαϊεά τπῈ εα08] ἱρποῖ- 
ἅπος οὗ ἴδε [ἐν (Ρείΐεσ, Ασὶβ 1ἰΐ. χ7; 
Ραυϊ, ἴῃ οπ}.). 80 7εβ8ι8 δὰ ργοηουποδὰ 
ἐνεη ἰδς τεᾶοβεῖβ οὗ [βγδ6] ἴο δε δἰἰπά 
ἃπά ρῥζοπιίβεὰ {πεπὶ κπονϊεάρε οἵ τδς 
τπῦῖδ (Ἰοδη νι. 32 Β΄., οὐ ἱπίεσνίενν στὰ 
Νιὶοοάεταυ 8); τνπεσεδβ ϑρθακίης το τδε 
ϑαζηλσείίδῃη ννοτηδπ Ης δδορίεά (δες [ενν- 
8) βίαπάροίης (] ὁ Βπ ἱν. 22)---ἴ. 2 Κίηρε 
χνῖΐ. 29-41 ννἱῖ 158. ἰΪ. 3; Βαγυςῇ. ἱν. 4, 

τοί Ἰσραὴλ ὅτι τὰ ἀρεστὰ 
μῖν ἐστιν. τον Ω 

νν. τς ἔ. ΤΒε οοπιηλπά Υε «καὶ! δὲ 
κοῖν ον 1 αν» λοῖγ 18 ςοππεοίῖδά οτρίπδιν 
ντἢ ἰ(δς ἀεἰνεταποε ποτ Ἐργρὶ δπὰ ἰῃς 
ἀϊδεϊηςείοα Ὀεϊνεεη οἰεδῃ ἀπά υὑποίεδη, 
ὙΥΙΟΒ ἴδγβ ὅοννῃ [πε ψτιπαρὶς οἵ βερδγω- 
ὕοι ἱηνοίνεά ἴῃ [δες Εχοΐῃ (μεν. χι. 44- 
46, εἴς. ; ε΄. 184. 111. 11]. 81. Ρείεσ οοπῆ- 
δίπεβ {πε ϑεηρίστε ἢ τῇς Μγογά οὗ 
]εδυ5 ἴοσ κατὰ τὸν... . οοἴτεβροηάβ ἴὸ 
ὡς οἵ Μεαῖί. ν. 8. ΑςηΠ1ε85 ἡεεάεὰ Οοά δ 

βυτηπιοῃβ Ὀείοτε τῇ, 
88 τμεὶς πεν Εαϊπεγ; ἤεπος Ηἐνι 
ἐλαὶ εαἰϊεὰά γοι. Οοπιραστε Ὦευϊς. χνίϊὶ. 
13 (νΒεπος τέλειος οἱ Μαίί. ἰ.ς.) ψῃετα 
αἰ8δο Ἴοοηϊχαδὲ στ ροπιϊπαιίίοπβ οὗ (δε 
τὰς Βελίδευ.--ἅγιον ἰ8 Ὀεῖίει [Δκεη 88 
Ριεάϊςαῖς τπδῃ 845 βυξδείαπίνε, βίποε ὁ 
καλέσας (καλῶν) ἰ8. ννε]-εβ.Δ 0] 15 Πεὰ 85 ἃ 
6 οὐ ἀοά ἴῃ Ηἰδς τεϊδέίοπ ἴο αεπε]ς 
ΟἈὨ τί βιϊαπε (οὐ. ἰ, ο, εἰς.).--ν πάσῃ 
ἀναστροφῇ, ο΄. ἱ. 18, ᾿ΐ, 1Ζ, ἰϊ, Σ, 
2, τ6; Τοδῖε ἰν. το, ἴσϑι ἐν 

ἀἁ. σον. ΤΆε τςοττι ἀϊπρ νετῦ, 
ἀναστρέφεσθαι ἰ5 ἰουπὰ 85 τεηδετίην οὗ 

ΓΊ ἰπ ἰδε βᾶπηε δεῆδβε (Ῥίον. χχ. 7, 

ἀναστρέφεται ἅμωμος) ; ὈΟΓΒ νετῦ πὰ 
ῃουῃ ἐβρυδα υϑεά ἴῃ ἣΣ ατεεῖίς δυίβοσβ 
(εβρεςῖδ!ν Ἐρίοϊεῖι85).--- ἐν ἤθη τε δε- 
ἐονις 5 γον τὔεγε πο οκ σἤοῖν γομγεείυες 
ας γον αγὰ; ἴμε ἰλϊῖες βεῆβὲ βυϊ15 ἀ. νυ Ὡς ἢ 
ἐβ ἀϊδιϊποι νεῖν ουϊννατὰ θεδανίουτ. 

γει. χ7, οὔ. ἔστι. ἰϊ. τοῦ, εἰ πατέρα 
ἐπικαλεῖσθε, ἐγ γε ἑἱπυολο ας Ἑαίλεν :--- 
τεπιϊπίβοδηος οὗ 7εσ. 11}. το, εἰ πατέρα 
ἐπικαλεῖσθέ (ϑο 9. ρείπαρβ δῆεγ 
σΣ Ρεῖετ, ἴος εἶπα π' καλέσετέ με) 
εἴ. Ῥ5. Ἰχχχίχ. 27, αὐτὸς ἐπικαλέσεται 
με Πατήρ μον εἶ σύ. Τδεῖε τηᾶγ ὃς ἃ 
τείΐξιεηοε ἴο ἴδε υδε οἵ ἴδε [,οτά᾽ δ ῬΓΑΥΟΣ 
(φωγναριε ἰδε Ὑμάᾶρε Ῥαΐλεν); Ὀυϊ τᾷς 
ςοπίεχι οὗ 7ετ. 1.5. σοττεβροπάβ οἰοβεὶν 
τὸ ἴδε τπουρδὶ Πετα: “ ΑΙ] τῆς παιίοπβ 
8:4}} Ὀς ραϊπειεά . . . ἴο Ϊεγυβδ θη, 
τεῖος 5041} Ἐβεν νναὶ]ϊς δὴν ποῖα δἔϊεγ 
τῆς βιυθογηηςβδ οὗ τμεῖγ εν} Βεδγί. [ἴῃ 
τῆοβα ἄδγβ... ᾿υδῃ δηὰ [βγϑεὶ 5841] 
οοπὶς ἰορεῖπον οὐἱ οὗ ἴῃς ἰαπά οἵ ςᾶρ- 
εἰνῖν . .. ἀπά] βαϊὰ " Μγ ἔδίβεσ γε 8881] 
ΟΔΪ] πιε᾿." --ἀπροσωπολήμετως 
δυχαπηαγί8ε8 ϑῖ, Ῥεῖΐεσ᾽β ἱπέεσεηος ἔγοπι 
εχρετίεπος δὲ Οδεβαᾶσεᾶ (Αςῖβ χ. 34) κατα- 
λαμβάνομαι ὅτι οὔκ ἐστιν προσωπολή- 
μπτης ὁ θεός. Αὐϊεςῖνε πὰ δλάνεγῃ γε 
ἑοστηεά ἔτοπὶ νειν πρόσωπον οἵ 

ΙΧΧ-- ὯΒ ΝᾺ γεοείος (γε ἢ ἐε 
ες οὔ, ἐ.4., δὲ ανομγαδίς πὰ ἰαῖεῖ 

ἰαὶ, ἰο. ΎἼῆς ἀερεποταιίοη οὗ ἴδε 
Ῥῆγαδε ννᾶδ ὅτε τὸ {πε παίωγαὶ σοπίγαδι 

οουἱά τεχατά Ηἰπὶ 
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18 ἀναστράφη 

ἐλυτρώθητε ἐκ τῆς 

19 δότου ἀλλὰ τιμίῳ αἵματι ὡς 

θεῖνγεεη ἴῃς ἕδος ἀπά ἴδε Πελτί οἵ ἃ τηᾶῃ, 
τυ ἢ 'Ψν88 βίδιηρεά οη ἴδε ατεεκ εαυΐνα- 
Ἰεης Ὁγ ἴδε υδε οἱ πρόσωπον ἴοτ »πμαξὰ οὗ 
ἴδε δεῖοσ οἵ ἀγῤῥοονὶἐε.--κρίνοντα. [ἢ 
ἴδε ἴεπθα ὃς ρῥγεββοᾶ, οοσῆραγε ἴῃε βαγίῃρ 
οὗ ]εβὺ8 τεοοσάςἀ ἴῃ ]οδη χὶΐ. 31, νῦν 
κρίσις ἐστιν τοῦ κόσμον τούτου. Εοπι. 
ἰϊ. σΣ6 ἰ8 τεΐειτεά το ἰῆε 1.8ὲ ᾿υάρτηεης ὈῪ 
διὰ Χριστοῦ ᾿Ιησοῦ. Βυῖ [πὲ ρῥτεβεπὶ 
Ῥπτβοῖρὶς ΤΆΔΥ ὃε τἰπγεῖε88 88 ἰῇ ὃ καλῶν, 

βαπτίζων, εἰς.---κατὰ τὸ ἑκάστον 
ἔργον, 4 οομηπιοηρίδος εὐ β πὰ 
οἰ ϑήδη, ε΄. Ῥε. χὶϊ. 12 (οἰτεἃ Εοτῃ. ἰϊ. 6), 

οδώσεις ἑκάστῳ κατὰ τὰ ἔργα σὺ ἀπ' α 
αὐτοῦ (Ηεὔτενν 848 ἐλε τνογἀ). ΚΕ. Ἀφ! 
υϑεὰ ἴο ΒΑῪ . . . ΤΒςε Ψοι]Ἱὰ 15 ἰυάρεά ὈγῪ 
ξτδος δπὰ ἐνεγυιπίηρ 8 βορογάιῃς, ἴο τῆς 
Μοτῖς (Ρίγᾳε Αδοίλ., ἰἰϊ. 24). οζ οοἱ- 
Ἰεςσεῖνε βίηρυΐαν {ἐγ εινογῖ, ο΄. αἰδο τ Οογ' 
Εἰ, 13-15, εἴς.--ῶν φόβῳ, Ῥέαν ἰ8 ποῖ 
εηζίγε!ν ἃ [εομπίοδ] ἰογηὶ ἰῃ Ν.Τ. ΟὮγί8- 
τἰδπβ ἡςεάεά ἐπε νναγηΐπρ ἴο ἔεασ Οοά (80 
1υζκε χίϊ. 5; 2 Οογ. ν. 1ο), δ'"πουρῇ ἴονε 
ταῖρι θὲ ὑγορεζ ἴο ἴπε ρεγίεςι---σποβείς 
οζς Ῥῃαγίβες--- ἰοῦ ἱν. 8. Τῆς παῖυγαὶ 
δηὰ δοᾳυϊτοα 56 Π868 εχίδὲ βίδε ὃν βἰάς, 88 
ἌΡΡεδ18 ἰη ἴῃς υβς οἵ ἄφοβος. Οοτηρατα 
ἄφοβος οὐ δύναται δικαιωθῆναι (τ. ἱ. 
(32Ὠ νὰ ἐν τούτῳ ἄφοβός εἰμι (ΡΒ. 
χχνῖϊ. 2, ϑυτησηθο 8) τε ἐπ Η ἰνι 1 ἀπ ἐ0π- 
“άεηι..-τὸν τῆς παροικίας χρο- 
γον, ἀμγίηρ γομν εαγίλὶγ ῥὶϊργίαρε, 
ΨΏΪΟΝ σοτγεβροπάβ ἴο ἴδε βοϊουγη οὗ 
[εσδεὶ ἰη Ἐρυρὲὶ (Αςἰβ χίϊϊ. σγ). 11 ἀοά [8 
δεῖς Εδίμοσ, ἤδάνοη τυβὶ ὃς {πεῖς Βοπηδ 
(1. 4); τῃεῖγ 1ἴπἰ οὐ φαγὶ ἰ5 τβεγείοτε ἃ 
δο]οῦγη (8εε οη ἱ. 1). 8:. Ρδὰὶ Βδβ ἢϊβ 
ονγῃ ὑδὲ οὗ ἴπε τηείλρδος (ΕρΏ. ἴΐ. σρ). 
Θεπεῖε ΟΠ τί βείαπδ ἂγα ΠΟ Ἰοη ζεῖ Βίγδ ἢ ρῈτΒ 
δηὰ βοϊουγπεσβ, δυϊ [ε]]ονν-οἰτίσεηβ οὗ ἴῃς 
βδϊπίβ. 

ἃπος ἔτοπι Εργυγρί. Τὸ ἴπεϑε τε ΟἾτίβ- 
τἴδληβ δά ἀεὰά ἃ {πιτὰ δῃὰ ἀρρτοργίδιεὰ ἰο ἐξ 
δε ἀεδβογίρείοπβ οὗ ἐΐ8 ργεάεοεεδοσϑβ.---οὐ 
φθαρτοῖς, κιτιλ. ΤΒε ρτγεοεάϊηρ 
ῃεραῖνε ταϊεῖ ἴο ροβιεῖνε βιδίθπηεης ἰδ 
οδαγδοίεσίβιϊις οἵ ϑὲ, Ῥεΐεγ, ψῆο δεῖε 
Τουπά ἰ[ξ ἴῃ δἰ οτρίηδὶ (188. ἱ.ς.). 
τοῖς εἐοδοεβ ἀπολλυμένον δηά ἰδ ῥτο 
ΔΌΪΥ δη δἰ υβίοπ ἴο ἐβε Οοϊάεη (αἱ οἵ 
ὙΙΟΣ ἰξ 28 βδίά Τλεθς δὲ ἐὰγ ροάς Ο 

ΠΕΤΡΟΥΑ 1. 

τε" εἰδότες ὅτι οὐ φθαρ 
ματαίας ὑμῶν ἄναστρρ φῆς πατροπαρα- 

τοῖς ἀργυρίω ἢ χρυσίω 

ἀμνοῦ ἀμώμου καὶ ἃ σπίλου 

1πςγαεῖ, τοκέες ὀγοωρλὲ ἐκδε τῤ ομέ οΓ ἐλε 
ἰαπὰ οΓ Εργῥὲ (Εχοά, χχχὶϊ. 14). Αοοοτγά- 
ἱπρ ἴο ϑδρ. χίν. 8, ἰξ 16 ἰ8ς. ὑγορεῦ παπὶς 
ἔος δῃ ἰᾶοἹ : τὸ δὲ φθαρτὸν θεὸς ὠνομάσθη. 
80 τῆς ἀλῖῖνε τεργεβεπίβ ἴδε ἀρεπὶ δπά 
ποῖ οπἷν ἴδε ἱπβίσυτηδης οὗ ἴδε ἀεἰΐνεῖ- 
δηςε.--ματαίας βυρροτῖβ τῆς νἱενν τᾶκεη 
οἵ φθ., ἕος ἐπε ροάς οΓ ἐλε παέϊοπις ἀγε 

ναμὲίγ, μάταια ΓΊ (ες. χ. 3, εἴς.).--- 
πατροπαραδότον, απεεςίγαϊ, ἦσγε- 
ἀδίαγγ. Τς δάϊεςεῖνε ἰηάϊςαῖεβ ἔε ϑουτγος 
οἵ ἐπε ἱπμεποε, Εἰς τπεὶς οἱ νῶν οὗ 
1|ἐ---ῥαίγέμς »ιος, ῥα γὶὲ γἱέμ5---611}} Ἔχοῖ- 
οἰδεὰ ονες ἐβεη. ὙΤδε δποίεπε τεϊ ρίοσ 
Βιδά ἃ βιτεηρί---ποὶ πλεγεὶν σὲς ἐκεγέξαε---- 
ΨΒιοΒ οἴεη Ῥαδῆεά δῬοῖδ |εὐν 8 δηὰ 
ΟὨγίβείαπ τ ββιοπαγίεβ : “ἴο βυδνεζὶ ἃ 
ουδβῖίοπι ἀεἰϊνετεὰ ἴο υβ ἔγοπι ἀποεβίοτβ ἴῃς 
Βεδίπεη βᾶὺ ἰδ ποῖ γεδβοπδοϊε᾽" (Ὁ επὶ. 
Αε. Ῥγνοέγ. χ). ΤΠΐβ ροννεσ οἵ τῆς ἀεδά 
δπὰ [8 ἐχεπῃρ ἰδεὰ ἴῃ {πε ραὶπδ ἰᾶκεη ὉῪ 
ἴδε 8ιοίςβ ἀπά Νεν Ῥγιπαρογεᾶπβ ἴο οοη- 
βεσνε ἴῃς ρορυΐας τεϊρίοη δηά 18 τιγτῆβ 
ὉΥ Δ] εροσιοδὶ ἱπιεσργειδείοθ. Απιοηρ ἴδε 
1ενν8 τη18 παΐυγαὶ ςοπβεγνδιίβαι ννὰβ ΠΗ 
ἀενεϊορεά; 8:1. Ραυ] ννᾶβ ἃ σεαϊοὶ ζογ ἐδε 
αποεσίγαί ἰατος. Βαυὶ τῆς οοπῃδίπδιίοη οὗ 
Ῥαιτίδγσοῃ δπὰ (ταάϊείου ἄοεβ ποῖ ργονε 
ἴπαι ἴῃς ρεζβοηβ δάἀγεββεά ψψεζε [εν 188 
ΟὨγιβείδηβ. Τῆς ἴδιν, ἀοοογάϊηρ ἴο ψνῃϊο ἢ 
ἴδε 1εννβ τερυ]αιϊεά {δεῖν 11π, νΆ 5 Ὀϊνίης, 
ἰϊ8 πιεάϊαϊος Μοβεβ; ἀπά ἵπετε 8 ἃ ποῖς 
οἵ ἀερτεοϊδιίοη ἱπ [ἢ ψνογάβ ποέ ἐλαΐ ἐέ ἐς 
ἀενέυσα ἤγονι ΜοΞες ομῖν ὕγονι ἐλ Ἑαίλανς 
(9 πη νιῖ. 22). πατρο [58 οοπιταβιε ἃ ἢ 
πατέρα (17) ἃ8 παραδότον ν»͵ἱτἢ (ἢε ἀϊγεςι 
ΟΔ]Π Ωρ. 
γεν 19. Τῆς δ]οοά οὗ ΟὨτῖδι, ἐς ἴσας 

ῬΆΒΟΒΔΙ απ, 88 ἴδε {πηεδῃ8 οἵὴ ἀρεηΐ 
οἵ νους τεδετηρίίοη. Τῆς ἴγρε οοπίεσ- 
Ρἰαϊεὰ ἰβ σοτηροβίίε ; ἴῃς ἑανιδ ἰ8 (Βς 

γεαγϊἑηρ τπεοῤ (ΤΥ πρόβατον, δυὶ 

Ταγρυπι-Οηκεῖοβ πὰβ ἽΝ ἰανιδ ἀπὰ 
ΤᾺ ἰ6 τεηάεγεὰ ἀμνός ἰῃ [,εν. χίΐ. 8; 
τη. χν. τα ; Ὠεαΐ, χίν. 4) ργεβογι θεά ἔογ 

ἴῃς Ῥαββονεῖ (Εχοά. χίΐὶ. 5). Βυϊ (Ὡς ἀε8- 

οτἰρίοη ῥεγγεεὲ (τέλειον ὩΣ) ἰ8 
εἰοπβδεάὰ Ὁγ ἀμώμου (ς΄. Ἡρο ἴγ 14), 
ΜΒΙΟΠ 8 ἴΠε Τοτητηοπ ἰἱγαπαίδιίίου οὗ 

ΡΠ ἱπ τΠὶ8 οοππεςιίοη, ἀπά ἀσπί- 
ὙΙΟΒ δυτηπΊλγιβεβ ἴπε ἀεδβοσί ρθη 

οὗ βδοσί βοὶαὶ νἱςεπιβ ρεπεγαῖν (υ. [,εν.Ψ 
χχίϊ. 22, εἴς.). ψουἹά δε υηϊπίεϊ- 
Ἰρῖθ!ε το τῆς ἀεηεῖῖε, Ὀεσαυβε ἰξ ἢδ8 
δοᾳφυϊτεὰά 4 ρΡεου]ας τηεδηΐηρ ἴτοπὶ ἴδε 



χ8---Ὅι. 

Χδ προεγνωσ μένου μὲν πρὸ κατα 
τοῦ τῶν χρόνων δι᾿ Ῥωθέντος δὲ ἐπ᾽ ἐσχά 

Ἡεῦτον ὩΣ δίιονισα. ἄσπιλος ἰ5 υϑεὰ 
ὃν ϑυιωσηδοῆυβ ἰῃ Ἰοὺ χν. 1:5, ἔος ἽΞ: 
Ηεβυομίυβ ἰτεδῖβ ἄσπιλος. ἄμωμος ἀπά 
καθαρός 45 ΞΥποηγΠΒ.--τιμίῳ ἰ8 δεῖ 
ονες αραϊπβὶ φθαρτοῖς 85 πολντιμ. ἀραίηβι 
ἀπολλυμένου; οὔ. ῬΒ. οχνὶ. 15, τίμιος 
γάλος Κυρίον ὁ οὐ ηρλης τῶν ὁσίων ἀπὰ 
λι .... ἔντιμον (ἰΐ. 4). 

Ψψεῖ. 20. ΑΒ8 ἴδε ράβοῇδὶ ἰδτηῦ ννῶβ 
τιεη οὐ ἔπε ἰεπῖ ἀδν οὗ ἴτε τποητῃ 
(Εχοά. χίϊὶ, 3) 8ο ΟἾγῖβε ννᾶβ ἔογεκπονγῃ 
Ὀείοτε ἔπε ογεαϊίοθ ἂπὰ εχίβιεά Ὀεΐογε 
Ηἰδ πιαηϊξεβιδίίοωυ. Τῆς ρῥγεεχίβίεηος οὗ 
Μοβεβ ἰβ8 βιδίεά ἱπ βι πιῶ ἰογπηβ ἱη 45- 
σπμριῥέϊοη οΓ Μο5ε5,1. 12-τ4, “" Αοἄ οτεδιεά 
τε νοσί ἃ ου Ῥεμ δ! οἵ Ηἰβ ρεορὶς. Βυῖ 
Ηϊλε νν»Ὧ5 ποῖ ρ]εαδδβεὰ ἰο πηδηϊξεβὲ 8 Ρυτ- 
Ῥοβε οἵ οςτεδίίοη ἔτοπι ἴμε ἔουπάδιϊοη οὗ 
τῆς ψοσ]ὰ ἴῃ ογάεσ τμαὲ τῇς Οεπεῖεβ 
ταῖσδε τβεγεῦν ὃς τςοηνίοιεά.. .. Αο- 
οοτάϊηρῖγ Ης ἀεβίρπεά απ ἀενίβθὰ πιὲ 
δηὰ Ηε ρτεραγεὰ τὴς Ὀείοσε ἴπε ἑουπάδ- 
Ἰοη οὗ ἴδε νοι δαὶ 1 βῃουϊὰ Ῥὲ τῇς 
τηεάϊδιοσ οἵ Ηἰβ8 Οονεπδηῖ." 80 οἵ ἴδε 
Μεεδίδ, Εποςἢ (χινὶϊϊ. 3, 6) βᾶγβ.: “Ηἰἴ8 
πᾶίηε Μ8 οαδἰϊεὰ δείοσε {πε ἴοσά οὗ 
δρίτί5 Ῥείογσε {πε δυη δηὰ (δε εἰρτιβ οὗ 
ἴῃς Ζοάϊας νεζε ογεαϊεά. ... Ηε νδβ8 
ςΒόβεη δηά πιάδεη ἢ αοἀ δείοτε πα 
τυοσ ἃ νγὰβ οεδίεά, Αἱ ἴτε επᾶ οἵ τἰπης 
(οά 1} τενεδὶ Βἰπι ἰο (δε ννοτὶ ἀ."" ΑἸεχ- 
δηάτίδη [1υἀδίβπη ἴοοῖ ονες ἔγοτη τε 
ῬΆΠοϑορδν (Ργίμαροσαδβ, Ρ]δῖο, Αγίβίοι]ε) 
με ἀοςίτίπε οὗ [δε ργεοχίβίεπος οἵ 1] 
βουϊ8β. 80 ἰη ἴδε ϑεεγείς οὕ Ἑποοῖ (χχὶϊὶ. 
5) ἴε 18 βαϊά “" Ενευ βου τν88 ογεδίεδ 
εἴεγηδιν Ὀείοσε ἴδε ἰουπάδιίοη οἵ ἴδε 
νοσῖ ". Τῆς δυΐποσ οἵ ὉΝ Ἰβϑάοπι σας α 
Ζοοάϊγ ελϊὰ απὰ οδίαϊμφαά α ροοά 5Ξομῖἷ ΟΥ̓ 
γαΐλμεν δείηρ ροοά εαν"ε ἱπίο α δοάν μπάφ- 
ΜΔιεὰ (βαρ. νηΐ. τὸ ); δπὰ ῬῃΠΠο ἴουπά 
ϑοιρίαγαι! ννάττᾶπί ἰη (Πε ἤτϑιὶ οὗ ἴῃς ἔνοὸ 
δοοουηίβ οὗ Οσεδίίοη (ας. ὶ. 26 (.). Ουΐ- 
βἰάβ ΑἹεχαηάγια, αρατὶ ἔγοτη ἴῃς Ἐββεῆδβ 

ΟΒΕΡΌ, Β. ].» ἰϊ,. 154-157) ἴδε ρεηεγαὶ 
ἔτπὸ ἀοεβ ποῖ ἄρρεᾶγ ἴο ἤᾶνε ὕδεη 

δοορερίεά. Βυϊῖ (ἢς Ρεϊϊεῖ ἴπ ἴῃς ῥγεεχίβε- 
επος οἵ ἴῃς Νπ)ε οὗ τε Μεβϑίδῃ ἱζ ποὲ 
δε Μεβδίδῃ Ηἰπιθο] ννλ8 ποῖ υπἰκηοννῃ ἰπ 
Ῥαϊεβείης δπὰ νψ»28 ἰδίεηι ἰπ τηίδην οὗ τῆς 
εὐχτεπὶ ἰάεα]8. Ἐπε ἀοοίτίπε οὗ ΤΊυρΒο 
τῊλϑ ργοῦδοϊν ρασῖ οἵ (ῃς ρεπεζαὶ γεδοιίοπ 
ἔτοτι ἴτε ροβίτίοη τεδοποά Ὁγ ἴδε [εν 88 
τθίπκοσ (Α.0.) πὰ δρρτοργίδιεά ὃν με 
Ομ γί βείδηβ. Ὑδετγε ἅτε τηδην Ὠἰπίδβ ἴπ τῃς 
Ὁ. νης ΟὨτβάδηβ ἐχρίοἰϊεά νἱβουῖ 
νἱοίεπος ἀπά πε ἀενεϊορπιεπὲ οὗ δηρεῖ- 
οἷορυ οἤετεά ρτελὶ δϑβϊδίδπςε. Οὐυσγεηΐ 

ΠΕΤΡΟΥ ἃ 51 

20, 21 βολῆς κόσμου φανε 

ὑμᾶς τοὺς δι᾿ αὐτοῦ 

ςοποερἔίοπβ οὗ Αηρεῖβ δηὰ Υιβάοπι 88 
ΜΕ] 8 οἵ ἴῃς Μεββιδῃ 411 Ἰεὰ ὑρ ἴο τῃϊς 
Ὀεϊεῖ. Αρατζὲ ἔτοπι ἴδε Ἵχργεββ ἀδοΐδλσγα- 
τίοπϑβ οὗ [ε8118 τεοοσάεὰ ὃγ 8ὲ:. Ϊοὁδη, ἰξ ἰ8 
οἴεας ἐμαὶ 8:1. Ρείεγ Βεϊὰ τὸ τῆς τεαὶ δπά 
Ὡοῖ τηεγεῖν ἰᾶςα] ργε-εχίβίεηςς οὗ Οδγίδι, 
ποῖ ἀετγίνίης ἴὲ ἴτοπι 51. Ῥαυὶ οἵ 81. ]οἤη 
δηὰ Ηεῦ. [τ 18 Ὧο τῆεσε οοσοϊϊαγυ οὗ 
(οά᾽Β οπιπίβοίεπος ἐμαὶ {πε βρίγιι οὗ 
Ομσίδι νγῶβ ἰπ ἴπε ρῥιορβεῖβ.--- προ 6- 
γνωσμένον, ε΄. κατὰ π ἵν, νεῖ. 
2; ΟΥΪΥ δεῖς οὗ Μεβδίδῃ, ρειβδρβ ἃ8 ἃ 
διελῖεσ ]εγοπιίδῃ (οὐ. 7ετ. ἱ. 5}.--ους 8ες 
[ὃς ἀεδοτίριίοη οὗ Μοδεβ οἰϊεὰ δδονε.--- 
πρὸ καταβολῆς κόσμον. Τῆε 
ῬὮγαβε ἀοεβ ποῖ οοζὰγ ἰη ΟχχΧχ δυὲ Μαῖῖ, 
χὶνί. 35 ΞΞ Ῥβ. ᾿ἰχχν!. 2 τεηἄεῦβ ὉῚΡ Ὁ 

ὉΥ ἀπὸ καταβολῆς (ΧΧ ἀπ᾽ ῆ 
ῬὨϊο μαβ καταβολὴ γενέσεως ἱρόν Ὄ 
κατεβολαὶ σπερμάτων δηὰ υδεβ ἐκ κ- -- 
δἴτεβῆ. ἴῃ 2 Μδοο. ἱϊ. 29, καταβολ: 
ἰδ υδεά οἵ ἴἰῃε ἰουπάδιίοη οὗ ἃ Βουδα ; εὐ. 
κατασκενάζειν ἰηπ Ηεῦ.--φανερωθέν- 
τοῦ, οὗ ἴδε ραβὶ τηδηϊξεδιδιίοπ οὗ ΟἩσίβι. 
ἴπ ν. σ οὗ ἴδε ἔπαγε ἱπιρ]εβ ῥγενίουδ 
διδάεη εχίβίεηοα, ο΄, ̓ Τίπι. 1". χό (φυοίδ- 
Ἑοπ οὗ ουτγεηὶ αυλεί-οτεςά) ἐφανε ἐν 
τῷ κόσμῳ. Τῆς πιληϊ εβιδτίοη σοηβιβὶβ 
ἰπ τῆς τεβυτστεοιίοη ἀπά ρογ βοδίοη ενί- 
ἀεποεὰ ὃν ἀεβοεπὶ οἵ βρίγίϊ (21): οἷ. 
Ῥεῖετγ᾽ 8 ϑεισοῃ ἴῃ Αοῖβ ἰΐ., γέξοη, Ἅεχαϊἐεά, 
ὅεξμς κας :επὲ ἐλε εῤίγιξ; ἐλεγοίονα ἰδὲ αἷΐ 
ἐλς λομϑα οΥ Ἰςγαεὶ ἄποῖῦ «μγοῖν ἐλαὶ Οοά 
λαέλκ νιαάε Ηΐνι δοέᾷμ Τιονάὰ ἀπά Οἀγίςί. 
81. Ραυϊ βρεᾶκβ ἰπ [πε βᾶπ|Ὲὲ ΨΑΥ οὗἉ ἴδε 
γουείαέίοκ οΥ ἐδλα ςεογεῖ, το λίολ ἐς ΟἈγίϑὲ 
ἐπ γομ; 866 δἊβρεοῖδιν ΟΟ]. ἱ. 25-27. 
Οοπιραῖς ]οδπ ἱ. 14.--ὦ π᾿ ἐσχάτον 
τῶν χρόνων, αἱ ἐΐε ἐπά οΓ ἐδ ἐΐπιός, 
ς΄. ἐπ’ ἐσχάτον τῶν ἡμερῶν (Ηεῦ. ἰ. 
ἂιά Ι,ΧΧ)ὺ). Τδε ἀεϊϊνεταπος εἰεςιεὰ 
εαγίο ἐενιῤογε ὉΥ ΟἾτγίβι 8 Ὀἱοοά ἰβ εἴει- 
ΠΑΙῪ εἰβολοίουδ, ο΄. αἰώνιον λύτρωσιν 
εὑράμενος Ηεῦ., ἰχ. 12 ἀπὰ {δε ποτε 
Ῥορυΐας βίαϊεπηεηΐ οὗ ἴῃς 8ᾶ8πιὲ ἰάδα ἴῃ 
Ἄρος. χίϊ. 8, τῆς ἰΔπὶῦ 5'δίπ ἔγοτι τδς 
“οωπάαξίον ΟἹ ἐλε τοον]ά. 

Ψψεῖ. 21. δι’ ὑμᾶς, μὴ» ἐλε ξαλδ οΓ 
γομ Οεμεέίες, ἐ.4., ἵνα ὑμᾶς προσαγάγῃ 
τῷ θεῷ, 1. 18. ὙΕ γεβυγγεςξίοη οὗ [6808 
δηὰ Ηἰβ ρμἱογβοδιίἼοη ἂς ἴδε δαβὶβ οὗ 
τβεῖς ἔα τη αοά ἀπά ἱπδβρίτε ἢοῖ τπηογεῖν 
ται θυϊ Βορε.--δι αὐτοῦ. Οοτηρᾶτε 
ἴογ ἴογπι Αςῖβ 11, 16, ἡ πίστις ἡ δι’ αὐτοῦ 
δηὰ ἴογ τβουρῆὶ ἔοτ. ν. 2; ΕΡΆ. ἰἱ. 18-- 
πιστοὺς εἰς θεόν. ΤὨΐδβ οοπβίτυο- 
Ὅσοι ὀοουζθ ποῖ ἱπγεαυ εν ἴῃ πε Βεζᾶη 
τεχὶ ἀπά ἰβ δἰ) εαυϊναίεπε ἴὸ π᾿ ΨὮ 



52 ΠΕΤΡΟΥΑ -- 

πιστοὺς ἴ εἰς Θ᾽ τὸν ἐ γείραντα αὐτὸν ἐκ γε κρῶν καὶ δόξαν 
αὐτῶ δόντα. ὦστε τὴν πί στιν ὑμῶν καὶ ἐλπίδα εεναι εἰς 

22 Θ΄" τὰς ψυχὰς ὑμῶν ἡγνικότες ἐν τῆ ὑπακοῆ τῆς ἀληθεί 
ας 5 εἰς φιλαδελφίαν ἀνυπόκριτον ἐκ καρ δίας ἀλληλοὺυς 

ΔΈοσ πιστοὺς Οοάεχ Θ᾽ηαίείουβ ἀπᾶ οἴπετε βυϊδϑείταςε με ραγιϊοῖρ!ε πιστεύοντας 
ἷπ ογᾶες το ἀνοϊά τς τη ξδπλ Π1γ οοπβίγυςτίοη υυἱτα ἐμ ς δά)εςεϊνε. 

3 Μαδηυβοτίρίβ οὗ βεςοπάδευν ἱπιρογτίδηος δάά διὰ πνεύματος δῆτε τῆς ἀληθείας 
δηά (ἢ τῃς οτὶρίηδι μβαπάὰ οἵ σοάεχ ϑι: πατεῖς υ8) καθαρᾶς Ῥεΐοτε καρδίας. ΤῊε 
Ἰδλέῖες δά άἀϊοη πιῖρῃι ὃς τεραγάεά 88 ἃ πηϊβεδκεη ἐπγεπάδεϊοη οἵ δῃ δος ἀεηιδὶ σερεῖϊ- 
ὕοηῃ οἵ καρδίας ; Ὀμὲ ἰη [ῃς σουζδε οὗὨ ἱταπβηίββίοη βυςῃ βδίεριδτγάβ ἅτε σοπητηοη ῦ 
δάάεά το ϑοίρτυγαὶ ἰεχίβΊ ἜΠς (δίτά Ββαπὰ οἵ Οοάοχ ἰπαϊείουβ βυδβεαἴε5 ἀληθινῆς 
ἃδεις καρδίας. 

τς Ὠαεῖνε (Αςῖβ χνὶ. 15) σοτγεβροπάϊηρ 

ιο᾿ Ν)). Βυὶϊὶ π. Κεερίπρ οοπβίσαο- 

τίοη μᾶ8 σπαηρεὰ [18 πηεαπίηρ. Αἰγελάγ 
ἐς 18. βεηγὶ-ἴ ἴσϑὶ -- δοίδουιηρ, :.. ἴῃ 
[55 δηὰ δεῖὸ πίστιν... εἰς θεόν ἴο]- 
οὐδ ἱπηπχοάϊδίεῖγ. 850. ἴπε νεγῦ πιστε- 
ὕοντας ἰ8 Δ Τὺς ρἷοδβ; ἴῃς δάάδιτίοη οὗ 
εἰς θεόν σοττεςῖβ ἴς σοτηπλοπ Τοοποεριίοη 
οἵ αι, ννὩϊοῖ υἱεἰτιδίεῖὶν ξᾶνε τίβε ἴο ἃ 
ἀϊδεϊηςτίοη δείννεθη θεοῦ ἱπ ΟἸτῖβε ἀπὰ 
βέρμ ν ἀλρππη β θαι ἐὐτῷ δόντα, 
80 4.Ρ., ἴδε Ῥτοόρῆθβου (188. 111. 13) ὁ παῖς 

Ἢ .. δο σεται ΔῸΣ ζυ- 
Πεὰ ψΒεη τῆς ἴασηε τηᾶπ ννᾶβ ῃθαϊεὰ ὉῪ 

8ι. Ρεῖεσ δηὰ 8:1. [Ἅδη ; ὃ θεὸς ᾿Αβραὰμ 
.... ἐδόξασεν τὸν παῖδα αὐτοῦ Ἰησοῦν 
(Αςῖβ ἰϊ. 13). Βυὲῖ τῃε ρίογυ 18 ῥὈσίγω- 
ΔΙ δῃὰ ψεπεϑ!ν ἐπε ρἱογίουβ τεβύσγγεο- 
ἔοη δηὰ δεοεπεβίοῃ, ἰπ νυ Πίοἢ βίαϊς [6808 
βεηϊ (ες Ἡοῖΐγ ϑρίγιε (ἦν τὸ πνεῦμα ὅτι 
οὕπω ἐδοξάσθη, Ιοδη). --ὦστε.. .. 
θεόν. καὶ ἐλπίδα τᾶν ὃς ρατὶ οὗ ἴῃς 
βυδήεςι οἵ εἶναι εἰς θεόν, “0 ἐλκαὲ γΟῊ 
)}αὐεὰ ἀπά κοῤε αγό ἐπ Οοά, ον ῥτεάϊοαῖς :0 
ἐλαὲ γον» ὕαείκ ἐς αἷ5ὸ ἐμ Οοά. 1π 
εἶδες οαδεὲ ἐλπίς ἰδ γῖμε εοηβάφημος 
τῦδη ἀοῤε, ἰπ δεοογάδηςε ννἢ Γ᾿ ΧΧ ὑδαρα 

(Ξ- τ , ἀπά βυρρίϊεβ δὴ δάδαυαίε 
᾿ραμηΒιο δ δ [αἰτῇ ἸΙεαάβ ὉΡ ἴο τῆς Δρ- 
Ῥιορτίδιίοη οἵ ἴδε Ηορε οἵἉ [δγϑεὶ]. 
ν. 22-25. Τῆς οοπλθίπδιίοη οὗ ρυτί- 

Βοδιίοη οὗ δϑου]5β ψιεἢ ἰονε οἵ ἴῃς Ὀγοῖμετ- 
Βοοᾶ δβυρρεβίβ τῃδὲε τῆς τεπιριδίοπβ ἴὸ 
τεΐδρβεβ ὑεῖς ἄυε ἴο ἴογπηεσ ἱπιὶπιδοῖςβ 
δηά τε δε οηθηΐρβ νος Β γαγε ποῖ ὀνεῖ- 
οοσῖε ὃ ἴπε δβριγίτυδ] Ὀγοιμβεγποοά ννῃ ἢ 
ἴπεν επίεσεά. Ὀ᾿ἤεγεης ργδάςβ οὗ βοοίει 
ψεσα ἀουθεῖεββ τεργεβεηίεὰ ἰπ 41} ΟἾσί8- 
ἴδῃ σπυγοθεβ δηὰ ἴῃοβε ννῃο ννετε πηᾶγκοὰ 
ουἱ ἔος ἰεδάετβ ὃν {πεῖς νεδ ἢ ἀπά ροεῖ- 
ἄοη ψετε Ὠδίυσγαι! γ δον ἴο ἴονὲ ἴῃς 
βίανεβ δηὰ ουϊςαδίβΊ ΑΒ δὲ Οοσγίπιβ οἱά 
ἰπεἰπιδοῖθβ πᾶ οοηρεπία] βοςίεῖγ ἰεἀ (ῃς 
Ὀείζει ο[48868 (ἵν. 3 1.) (ο [411 θαοῖὶς οπ ἴδε 
οἴυδβ ἴο νυ δίοἢ ἔμεν παά δεϊοπρεά ἀπά ἱπ 

τῆε σοπηρᾶπυ οὗ ἐμεῖς βαμδ]8 ἴο 8πεεῖ δὲ 
τδεὶς πεὺνν Ὁγοΐμοζβ --- "' τῆς Ὀτεϊδσοη ᾽" 
(11. 1). 8ὲ. Ῥεῖεσ γεπιηπάβ ἴπετ ἰμδὲ ἴεν 
τουδὶ ρυτγίἣν τὨεῖτ δου 8β ἔτοση (Ὡς ἰδἰπι-- 
ἢ ἃ βἰἄε-ρίλπος ρειθαρβ ἂὲ ἴδῃς γίίεβ. 
Ῥέθρο ἴο ἴδε Δβϑοοιδίίοῃβ ἱἰπ αμεβείοη. 
ΒΟΥ πλυδὲ ἴονε ἴῃς Ὀγοιπετῃ δἃηὰ [18 

ΤΆΘΙΆΒΟΙΒ 88 βυςῃ, ΕΔγΩΪν τε δι βμὶρβ 
ἃτε ἄοπο ἄννᾶν ὈῪ πεῖς τερεποζαδαίίοη ; [ΒΟΥ 
Βανε ἐκοδλη χοῦ τῆς ἢ ἴογ τὰς βρίτίξ. 
ἿΝ νηβαμὰ ἊἹ εἰμ ἣ συ οομηρᾶτε 

γνικότες νν 18 ἅγιοι (15), ἐν ἁγιασμῷ (2), 
τῇ ὑπακοῇ ὑἱ} τέκνα ὑ. (14), τλαὰ 
γεννημένοι ἢ ἀναγεννήσας (3), φθαρτῆς 
ἢ φθαρτοῖς (18), εὐαγγελισθέν υἱῖα 
τῶν εὐαγγελισαμένων (12). Ιἰ 5μου!ά θὲ 
ςοτηρατεὰ τὨγουρδουϊ τὰ ΕΡΏ. ἵν. 18- 
24.--τὰς . . . ἡγνικότες ἔγοτῃ [6τ. νὶ. τ6, 
“δες τολαΐ ἐς ἐδ ροοά ταν απὰ τοαῖξ ἱκ 
ἑέαπα γομ πα βηκά ῥενὶεαίίον (ἁγνισμόν 
1 ΧΧ) ἐο γον βομῖς. 802} οὗ ςετγε- 
το 8] Ρυτβολίίου ἰῃ ΧΧ. Οοτηραγε 
145. ἵν. 8, ἁγνίσατε καρδίας δίψυχοι 
(.". ἀννπόκριτον). ΤΆε ρετέεοι ραγιίςι ρα 
8 υϑεὰ 48 ἱπάϊοβιην τς ρτουπά οὗ δε 
δἀπηοηϊίοη, 80 ἀναγεγεννημένοι (23). 
Ῥαρδῃ τίϊεβ ρῥγοίεβδβεδὰ τὸ ρυγν δε 
ΜΟσβΕίρρεσ Ὀυϊ οδηποὶ δβεοὶ ἴδε βου], πε 
8εἰζ οἵ ἴπε πεᾶζῖ ἂπν ποτε ἴπδη [Βς [εν 88 
σογεπιοπίεβ οἂη (ΗεὍ. ἰχ. 9 (.). ϑοτγίριυτε 
ἄεοίαγεβ ὁ φόβος Κυρίον ἁγνός (ΡΞ. χίχ. 
10). ΤΕΥ ταυβὲ γοδὶϊδε πὶ πεν πᾶνε 
οἰεδηδεὰ ἐπεπιβεῖνεβ ἰάεϑ!ν δὲ Ὀαριίβπι, 
ο΄. τ Ἰοδη ἰϊ,.3 ἀπά σς ἔ. αὐδυε νι ἢ οοη- 
ἴεχί.--ὸδν τῇ ὑπακοῇ τῆς ἀληθε- 
ίας, ἱἰπ γνοὺς οδεάϊεηος το ἔπε ἰτυτῃ, ο΄. 
}ετ. 1... αὐονε. ὙΠΕΥ τε πὸ ἰοηρεγ ἱρηο- 
ταηί (14) Ῥαϊ πᾶνε Ἰεασηθᾶ ἴτε γαῖ (οὐ. 
710Βη χνῖϊ. σ7-19, ἀπά γνώσεσθε τὴν ἀ., 
7οδη νι. 32) ἔτγοπι {πε τηϊβδίοπδγίεβ. ΕΥ̓ 
τασδβῖ ρογβίϑε ἰπ {π6 ονεάϊεπος ἴο ἰξ νν δῖ ἢ 
πεν τπεη ρτγοίεββεά, ἰῃ οοπίγαδὲ Ψ ΙΒ 
ἴποβε ψνῆο αγε αἰξτοδεάϊεπέ ἰο ἐπε ἐγμέλ 
(οι. ἰϊ. 8 ; οὗ, 2 ΤΏεββ. ἱϊ. 12). Ἡογί βᾶυβ: 
“81. Ρεῖοσ γδίπες πιεᾶπθ ἴῃς ἀερεπάεηςς 
οἵ ΟἈΒτβείδη οδεάϊεηςε οπ τἴδς Ροββεδβαίοπ 

ἐξαρεη ρου ρων βλ ραν ον" φέρ οὐταρκ δος καρ ρον ξε  δν “ἢ 



22--25. 

ἀγαπή σατε ἐκτενῶς ἀναγε 

φθαρτῆς ἀλλὰ 
τος.2 διότι πᾶσα σὰρξ 

ἄνθος χόρτου ἐξηράνθη ὁ 
τὸ δὲ ῥῆμα Κῦ μένει εἰς τὸν αἰῶ 

ΠΕΤΡΟΥ ἃ 

γεννημένοι οὐκ ἐκ 

ἀφθάρτου διὰ λόγου 
ὡς χόρτος καὶ πᾶσα δδόξα αὐτῆς ὡς 24 

χόρτος καὶ τὸ ἄνθος 
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σπορᾶς] 23 

ζῶντος Θῦ καὶ μένα 

ἐξέπεσεν 

γα τοῦτο δέ ἐστιν τὸ 25 

1 Τῆς (δτεα ρτεδὲ ποῖα }8 (ϑἰ παι τίουβ, ΑἸεχαη γι πυβ πὰ Ἐρητσδεπι Καβογίριυ8) ρυῖ 

ἴδε ψ πος ρῆγαβδε δπᾶ ροββὶ 
Ἡθορᾶς ἴος σπορᾶς Κεορίηβ, φθαρτῆς 

'γ ἱτὰρ! 
Θεοὺ καὶ μένοντος. 

ἧς: ἴῃς νατίδπί νν8 ῬγΟΌΔΟΪΥ ἃ ρασαρῆγαβε οὗ 
ἰεά ἐπε ἰἀεπεϊβοδιίοη οὗ τὰ ζῶντος 

3 Τῆς δἀάϊειίοη οἵ εἰς τὸν αἰῶνα ἰο μένοντος [8 ἀ;ε ἰ0 νεῖδε 25. 

οὗ τῆς ἐγαα,᾽" τεϊγίηρ οα ἘρΏ. ἱν. 24, δηὰ 
τῆς ργοῦδοί ν τμδὶ “ 51. Ρεῖεγ νου Βανα 
ἀἰβιπου βϑεα βοίης δυο ἰαυξαδας 885 ἐν 
τῷ ὑπακούειν τῇ ἀληθείᾳ ᾿᾿. ἴη τερατὰ ἴο 
(δε Ιατῖετ ροίπε ἴἴ Ββου!ὰ Ῥε ορβεγνεά {πὶ 
8:. Ρεῖες 185 συγουβὶν Ἰοπά οὗ υβδίπρ ποῦῃβ 
ἰηβίεδά οἵ νεζδβ (4. ΄., 2).--εἰς φιλαδε- 
λφίαν, ἴουε οὗ ἐπε δγείλγεμ, Ν υἱραῖε, ἐπ 
“" ναιἱογκἐἑα] 5 ἀνιογε, τααῖυδὶ ἴονε ννϊὶς 
εχίβιβ θεύνεεη ὈὉγοίμεσβ. [ΐ ἰβ ἴῃς ρῥγὶπι- 

ΟἸτίβείδῃ ἀυσῖν, Μαῖς. χχίϊ!. 8, τῆς 
Βτβὲ ἔπυῖβ οἱ τῃεῖς ῥγοίεββίοη οὗ ννϊοἢ 51. 
ῬΔῸΪ Π845 πο πεεά ἴο τεπιϊπά ἴῃς Ὑπεββᾶ- 
Ἰοπίδηβ, : ὙΒεββ. ἷν. 9.--ἀννπόκρι- 
τον, μηζεὶρηεά, σοηιταβιεά νἱτἢ ([Π 6 ἰονα 
νι δ ἢ (Ὧν ρτοξεββεά τονναγάβ {πεῖν ἔθ ]ονν 
ΟΠ γί βείδηβ (ς. 11. 1) ῃοΒ 88. πεὶῖπες 
ΒΕΔΓῪ ποῖ εαρεῖ. Ὑετῖε ννᾶβ ργεΐεποα 
Δἃτωοηῦβ πεῖ Ψβεῖμπες ἄυε ἴο ἱτηρεζίεοι 
βυταρδίῃυ οἵ [εν ἴον ἀ δηεϊε οἵ οὐ ὑνεδ ἣν 
δηὰ δβοπουγαῦϊς δηι1ε8 ἴοσ ἴθοθα ννθῸ 
Μετε ποῖῖπεῖ ἴπε οτς ποῖ ἴῃς οἴμπεγ. ΕῸγ 
ἃ νἱνίά {Ππδἰγατίοη οὗ [18 ἐεἰρηΐης δες 
118. 11. το ὦ. δπά 11. 1-5, εἴς., ἔοσ ἴῃς ἔτίο- 
ἄοη Ὀεῦννεθη τίο δπὰ ροοι.---ἀλλ΄ή λ- 
ους ἀγαπήσατε. ὅ8:. ᾿οἢπ᾽ 8 δυπι- 
ΤΩΔΤΥ οἵ ἔπε τελοδίηρ οὗ [εβϑὺ8 (] μη χί. 
34 ἴ., χν. 12, 17) ΨΏΙΟΒ δε τερεδιθὰ ἴῃ 
εχίσειης οἷά ἀρὲ δὲ Ἑρδβεβυβ, Ε1}} τῆς ἀϊ8- 
εἰρίεβ ψεσε νυθαγυ οὔτε : “"" Μαρίβιεσ αυδσε 
βεερεσ Βος Ἰοφιοτῖβ,", Ηἰβ δῆδβννεσ "88 
ψοσῖῃυ οἵὗἉ Βίπι : “Οὐυἱᾶ ρῥγδεοθρίυσῃ Ὠο- 
ταῖπὶ εβὲ εἴ δὶ βοΐυτῃη δὶ βυβῆοϊ (Ηἱεγοι. 
ἴῃ αὶ]. νὶ. το).---ἐ κτενῶς, ἐπέεμ ἐδ 
(Νυ]ᾳ.), ἴ 1. οὗ ““Ξἰγοηρ οτγὶῃρ ἴο 

αοά᾽" (Τ]΄οπδῖ ἐἰϊ. 8 -- ΤΡῚΣ υἱοϊεπέϊν, 
εἴ. 1.ἅ. ἵν. τ2 ; ]οεἰ 1.14; 3 Μδος, ν.9: ἱπ 
Ῥοϊγδίυβ οὗ ἃ τνᾶγγη ςοτητηεπάδθοη (χχχὶ. 
22, 12) ἃ ννΆττη δηὰ ἔτ σπα]ν τνεΐσοσλο (ν1]:. 
21, 1), ἃ ψνάττα δηὰ τηαρηίϊποεπῖ τεσεριίοη 
(χχχι!. 16 4). 

νει. 22. ἀναγεγεννημένοι. 830 
81. ]οδη ἀγαπῶμεν λους ὅτι... 
πᾶς ὃ ἀγαπῶν ἐκ τοῦ θεοῦ γεγέννηται; 
γ. ἘΡΒ. ἵν. 17, ν. 2..--ὲκ σπορᾶς 
φθάρτον, ἐ.6., οἵ ἀαοὰἁ τερατάεα 48 

ΝνΟΙ,. ν. 4 

Ἑδῖμες πᾶ ρετπᾶρβ 4180 88 ϑόννεσ (. 
γπι 30} ἘΝ ἵνο φομέθρείοην ἅτε ΤΟπΊ- 

ἰηςᾶ τ σα ]οδη 1]. 9, πᾶς γος 
ἐκ τοῦ θεοῦ ἐμορτίον οὐ ποιεῖ ἐν ων σῇ 
αὐτοῦ μένει. Οὐοπιρᾶτε ΡΏΪο, Ζερ. Αἰ]. 
Ρ. 123 Μ. Λείαν . . . ἐξ οὐδενὸς γεννη- 
τοῦ λαμβάνουσαν τὴν σπορὰν... . ἀλλ᾽ 
ὑπ᾽ αὐτοῦ τοῦ θεοῦ.--διὰ λόγον... 
μένοντος, [πε ςοηπεριίοη οὗ ζῶντος κ. 
μέν. ἰ6 ἀουδίξα! ; τῆς ἔο!Π ον προ φυοιϊδείοη 
ταῖσμς ᾿υβαῖν ἐλε αδίαϊπρ τοογὰ ἀπὰ Ἡεῦ. 
ἷν. 22, ἴῃε ἰἱνὶηρ τοογὰ ἴῃ δοοοτάδηος 
νὰ Πευϊ, χχχίὶ!. 47--ο, 3, ἐλπίδα ζῶσαν. 
Οη ἴδε οἴμες μβαπὰ ἰδς τεηάεγίηρ οἵ ἴδε 
γυϊραίε, εν υεγόμηι ἀεὶ υἱοὶ εἰ ῥεγνιαπ- 
“πέϊς, ἰδ πυβρογιοά Ὀγ Ῥδῃ. νὶ. ,λ6 (αὐτὸς 
γάρ ἐστιν θεὸς μένων καὶ ζῶν) Δπὰ βυρ- 
Ροτίβ 81. Ῥεΐετγ᾽ 8 ἀγρυπηεηῖ : δα! τεὶδ- 
εἰομβῃΐρβ πιῦβὲ ρεγιβῃ Ὑν ἢ 4}1 ἤεβῃ ἀπά 
8 φίογυ ; βρίγιῖααὶ Κιπβῆὶρ δϑίἀεβ, θ6- 
οᾶπδβε ἰξ ἰβ δαβεάᾶ οὐ ἴδε τγεϊαϊίοη οὗ 
ἴδε Κίπβίοικ τὸ σοά ἰἐοίπρ' απὰ αδίάϊηρ. 
Ἐον ἐλε τυογὰ ο.Χ͵Ἱ Οοα 45 ἴδε πιεδπβ οὗ 
τερεπεγδιίοη, οὐ 748. ἰ. 18, βονληθεὶς 
ἀπεκύησεν ἡμᾶς ἀληθείας. Ἐὸοτσ 1ἴ8 
ἰδεπεβοδιίοη τ ῥῆμα οἵ {πε φυοιδείοη, 
εἴ. Αςῖβ χ. 36 ἔ, 

Μετ. 24 ἔ. -- [88. χὶ. 6.8, δἀδυοεὰ 858 
ἐπάοσγβεσηςεπηξ οὗ ἴδε οοτηρδτγίδοη ἱπβεϊτυςοὰ 
Ῥεῖννεδῃ παίμγαὶ μεπεγδιίίοη ἂπηὰ ἀϊνίπα 
τερεπεσγαϊίοη, ψ} Ρ1088 Ἰαϊπίηρ ἰἢε 
βαγίπε οἵ 7εμοναῇ (τ΄. Ηεδ. 1. Σ 1). Τῆς 
οηἷν ἀϊνετβεποεβ ἴτοτι ἴῃς ᾿ΧΧ (νΒίομ 
οὔ 8---ἃ8 εσοόπια ποῖεβ, ρεσθδρβ ὩτουρΡὮ 
Βοπιαἀευϊοη---΄υἱᾶ 8ρίτγιτι8 ἀεὶ ἤδνις ἴῃ 
60: νεζε ἔσεημπι εδὲ ρορυΐυβ; ἀβυϊ! ἴοε- 
πυπὶ οοοίαϊε 408) ἅτε ἰηαὶ ὡς ἰ8 ἱπβετίεά 
Ῥείοτε χ. (80 Τδγρυπ)), ἀπά ἐπαὶ αὐτῆς ἴΒ 
Ῥυΐ ἔογ ἀνθρώπου (εο Ηεῦ., εἴς.) δηάᾶ 
Κυρίον ἴος τοῦ θεοῦ ἡμῶν (ἰπ δοοοτάδηοςς 
ν ἢ τὰς ργορες τεδάϊηρ οἵ ϑεπουαΐ ἴῃ 
ἴδε οπχϊετεἃ νεγβε). 

Ψψει. 25. τὸ εὐαγγελι σ᾽ θὲ ν σοπιεβ 
ἔτοπὶ ὁ εὐαγγελιζόμενος Σειὼν οἵ 88. χ]. 
9 ὙἘΙΟΒ ἴῃς Ταγρυπὶ ἐχρ  δἰπβ 88 γεΐεσιηρ 
ἴο ἴπ6 ὑρσορδεῖβ. 
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11. ᾿ ῥῆμα τὸ εὐαγγελισθὲ" 
κακίαν καὶ 

2 καταλαλιὰς ὡς 

ΠΕΤΡΟΥΑ 

πάντα δόλον καὶ ὑπό 

ἀρτιγέννητα βρέφη 

Π. 

εἰς ὑμᾶς. ἀποθέμενοι οὖν πᾶσαν 
κρισιν καὶ φόνους ἡ, πάσας 

τὸ λογικὸν ἄδολον 

1 φόνους ἰ8 Δπ ετἴτος (ρεου ας το σοάεχ Ναιςαπ5) ἴοτ φθόνους. 

ΟΠΆΡΤΕΕ [1.--νν, χ-τος Οοπιϊπυδίίοη 
οἱ ρῥτγαςίίςδὶ δάπιοπίτίοη ὑν ἢ ἀρρϑαὶ ἴὸ 
αἀάιτίοπαὶ! στουπά-ρτίποίρ᾽ε8 1 ϑεγαϊίπς 
τῆς τῆεεῖ8 οὗ 1. τὸ.Ὶ 

γεῖ. ᾿. Ῥω αἴναγ ἐλέη αἷϊ νια!ΐεε---αἷἱ 
{με ακά ᾿γῤοεγίεν απά ἐπυγ---αἷ! δαοῖ- 
ἑείπρ. οὖν τεβυπ,)εβ διό (!. 13). Τῆς 

λυϊβ ἴὸ δ6Ὲ ρυΐϊ νᾶ [411] ἱπίο ἴπγεα 
δτουρβ, ἀϊνίἀφὰ ὃγ ἴῃς ῥτεῆχ αἰΐ, δῃά οογ- 
τεβροπὰ (ο {δε νἱγίπεβ οἵ ἱ. 22 (ὑπόκρισιν 
ἀνυπόκριτον). Τῆς δρεοίδὶ οοππεοιίοη 
οἵ ἴδε σοπηπιαπᾶ νυ ἴπε ργεσεάϊπρ ϑοτρ- 
ἴατε νουἹά τεαυῖτε ἴμς εχργεββίοη οἵ ἴδε 
ἰαῖεης ἰάθα, ἐμὲ βυοῖ ἔδυ 8 δ ἐμεϑα δγὰ 
ἱπβρίγοά ὃγ πε ῥγαϊυάϊςεβ οὗ τε παιϊυγαὶ 
τᾶ δηᾶὰ Ῥεΐοηρ ἴο ἐΐα ατλίοη οὗ ἐπε 
«τοογἰἀ, ΜὨΙΟἢ ἐς ῥαβεὶκρ αἴσαγ (ἰ. ]οἤη ἰΐ. 
τη.--ἀποθέμενοι, ῥμέηρ οὔ. Αμραΐπ 
Ῥδγιοῖρῖα υνττὰ ᾿πηρεσδῖνε ἕογος. ϑ8ι. Ρείες 
τερατὰβ {πὸ πηείδρποσ οὗ γεπιονδὶ 48 ραβεά 
οη (δε ἰάδα οἱ τνναβῃϊηρ οἱ 611, οὐ σαρ- 
κὸς ἀπόθεσις ῥύπον (11. 21). 8:1. ]ἅπηε8 
(1.21, διὸ ἀποθέμενοι πᾶσαν ὗνπα- 
ρίαν καὶ περισσείαν κακία 4) ὙΈΙΟΣ 
ΒΕΟΙῺΒ ἴο οοτηδίπε ἔπεβε ἴννο ρῃγδϑεβ ἀπά 
ἴο ἀεάυοσε τῆς ἐδηγ!αγίεν οἱ πε δβρίγίτυδι 
δεηβς οὗ Μίέλ (οἷ. Αρος. χχί!. τσ, ῥνπαρὸς 
κἄγιος). ὅ5:. Ῥαὺ! Βᾶβ ἴῃ βᾶτης ννοτὰ 
Ῥυῖ Δεδοοίδιεβ ἰὲ νυ ἐπε ρυτκείηρ ΟΠ οἱ 
οἰοιπίπρ (ΟοἹ]. 1, 5 Η΄.; ΕΡΏ. ἵν. 22; Εσπι. 
χα, χ2---Α} ἔο!]οννοὰ ὃν ἐνδύσασθα .--- 
κακίαν, ΡΙΟΌΔΟΌΪΥ »ιαϊέος ταῖμες ἴδῃ 
τοἱεκεάηε55. Ῥεῖες ἰβ οοουρίεἀ νὴ {πεῖς 
τουΐυδ] τεϊδιϊοπβ δηά σοπδβίδεγίπρ ννμδὶ 
δίἰηάετα Ὀσοι μεσ ἴονε, ποῖ τπεῖγ νίςεβ, ἱ 
ΔΠΥ, 88 νἷσβ 18 ΟΟΠΊΏΟΠΪΥ τεοκοηθά. 50 
7Άταεβ δββοοίαϊεβ ἴῇς γειηοναὶ οἵ κακία 
ΜΠ ἢ φομγέσθν ; πὰ 8:. Ῥδὺ] βαγβ ἱεέ αἱϊ 
δὲῥῥίογμεςα απὰ ἀπρεν αμπὰ τογαίλ απά 
«“λομέϊηρ απάὰ ἐἰ-ῤεαλὶηρ δὲ γεριουεά 
7 πονι γοι «εοἱἐκ αἷϊ κιαϊίεε (ἘΡὮ. ἵν. 31; 
τ΄. Οοἱ. 111. 8). κι. ἰδ ρεπεσδιν δαροτπεβ8 
ἴο πυτέ οπεβ πείξῃῦους (5υ1428)---ἰῃς 
(εεἰΐηρς ψΒίοΒ ῥγοτηρίβ δαελδιίέΐπρς ἀπά 
ΤΑΔΥ δε Βυδάϊν!ἀεά ἱπίο ρεέΐς, Ἀγῥοογίδγ, 
απὰ επυν.--δόλον, Οπὶΐε ν88 οῃδτγαςίογ- 
ἰβέῖς οἵ ]δοοῦ, ἔπε Ἔροηυπιουβ ἤεσο οὗ δα 
71εννβ, Ὀὰυϊ ποῖ ρατὶ οὗ ἴδ ἴγὰε [βγεῖ τα 
(ἴδε ἀληθῶς Ἰσραηλίτης ἐν ᾧ δόλος οὐκ 
ἔστιν Ἰομη ἱ. 47). [τ ννᾶ8. αἷβὸ τίΐε 
διηωοπρ ἴπε ατθεκβ (μεστοὺς . .. δόλου, 
Εοπι. 1. 29) 48 ἴε Νεβίεγῃ ννογϊά 888 
ἡυάρεά ἔτοπι ἐχρεγίεποε (ατεεκ δπὰ ρτος 
Ξε ολσάϑ τ; οοπίρασε ομδιδοίεσβ οὗ 
Οάγβϑειβ ἀπά Ἠεγπιεθ). ὃ. [5 Βεζε Ἷοη- 

ἐταβιεὰ νυν ἢ οδεήάτεηοε ἰο ἐΐε ἐγμᾷ (1. 22), 
νἱϊ. 22, {ϊ, 1το.---ὑπόκρισιν ἰδ Ὀεδὲ εχ- 
ΡΙαϊπεά Ὁγ ἴδε βαγίπρ 1ςαἑαΐ ῥγοῤῥεσίφω 
αδομέ γομ ἀγῥοονίέέες,. .. Ταῖς ῥεοῤίε 
ἀοπομῦς πες τοὐίλ ἐλεὶν ἰἐῤ- δμὶ ἐκεὶγ ἀξαγέ 
ἐς 7αν ατσαν ὕγονι πις (τ νἱῖ. 6 (. -Ξ- [88. 

χχίχ. 13). [ἴ βίδπάβ ἔογ ὨΣΠ ῥγοίαμε, 

ἑπῤμγε ἴθ ϑυτωσηδουβ᾽ νεζβίοη οἵ Ρβ. 
χχχν. 16; 80 ὑποκριτὴς ἴῃ ΓΧΧ οὗ ]οὉ 
(χχχί ,. 30, χχχνΐ. 13), δηά Ααυΐα (Ρτον. 
χὶ. 9), εἰσ. [ἴπ 2 Μδος. νί. 25, ὑ ἰΒ υδεὰ οὗ 
(μηγϑδὶ )--τῆος βεογεῖ) αῤοσέασγ Ῥεσῆδρβ 
πῃ δοοογάδηος ψἢ ἴδε Ἔα! ῖεσ δεῆβα οὗ 

ὙΠ, νΒΐομ οπὶν ἴῃ ροβε- ΒΙδΙ αὶ Ἠδῦτενν 
ἃηὰ Ατγαπηαὶς -- ἀγῥῤοογίογ. ἴπ Ηἰδβ τε- 
Ῥεαιβά ἀεπυποίδείοπβ οὐ τᾶς δυροοτγίτεβ 
1εϑι8 τερεδίθά {πε Ῥἤαγίβθεβ ἀεϑοσι ρείοῃ 
οἵ τς ϑδαάδυσεεβ ἐλαΐέ ἰδθε ἐμ ἀγῤοοτγὲδν 
τοΐεκ ἐλε Ξαἰπὲς (Ῥ8. 80]. ἱν. 7). δ νμίως 
[28 ὗ. ἴῃ τ[λ6 οἰΔββίοδὶ βεῆβε οὗ ογαίοσίοδὶ 
ἀεϊίνετγ, δπᾶὰ οπος Ἴοπιγαβδίεά νὰ 186 
Ῥύτροβε οἵ βρεδίκετβ (χχχν. 2, 13). --- 
καταλαλιάς, ἀείγασίομες (Νυ]ραῖε), 
οἵ ἐχίεγηδὶ βδηάδίβ ἰῃ 1ἰ. 12, 11. τὶ. Εοζ 
ἱπίογπδὶ οδ᾽ απιηίςβ, οὔ, 148. ἱν. τα; 2 Οοσ. 
χίϊ, 2ο ἐ!υδίγαῖϊεβ οὔες βρϑοίδὶ Ἵβϑε, ἴοι 
υσιώσεις κᾳταλαλιαὶ σοττεβροηά ἴο εἷς 

ὑπὲρ τοῦ ἑνὸς φυσιοῦσθε κατὰ τοῦ 
ἑτέρον οἵ τ Οος. ἰν. 6 (ςγ. ἰ. 12). 

ες. 2. ὡς, ἱπμασηιμοῖ α5 γομ ἄγε πέῖσ- 
δογπ δαδες; εἴ. ἀναγεγεννημένοι (1. 23). 
ὙΠε ἀενεϊορπηεηὶ οὗ ἴῃς πλεῖδρῃοσς ταβίβ 
ρου ἴδε βαγίηρ, μρίξες γε δὲ ἐμγμεὰ απᾶ 
δεέονις ας ἰδέ εἰ άγεη (ὧς τὰ παιδία) 
)εὲ «λαΐϊ! πο ἐμίϑν ἱπίο ἐδλε ἀἱηράοπι οὗ 
λεαυεη (Μαῖι. χνῆ!. 3).--βρέφη (οπῖγ 
Βεγα ἴῃ πιεϊδρῃοσγίςοδὶ βεηβε) ἰβ δυδβειιυϊεά 
ἴοτ παιδία (ργεδετνοά Ὀγ 8:1. ΡΔὰ] ἰπ τ Οοσ. 
χῖν. 20) 48-- δαδες α ἐἠε ὀγεαςί. Αἰ παιδίον 
ταῖς μᾶνε ἰοβὲ 118. ἰγδάϊ τομαὶ ἱπποοεπςα 
δυϊ ποῖ ἃ βρέφος (-- εἰἴπετ οὐ ϊά μπδογη 
85 [κε ἱ. 41, οἵ σμολἠΐηρ ἴῃ οἰΔββίο δὶ 
Οτεεκ). Εογ τῆς οτρίῃ οὗ τῆς τιεϊδρδοσ, 
ΜΕΘ ἀρρθᾶσβ δἷβο ἰπ ἴδ βαγίπρ οὗ 
Ε. ]οδε, “ἴδε ργοβεῖίγίες ἰ8. ἃ ἍἽδι]ά δὶ 
Ὀοτη," οοἴηρασε ἴβα. χχυϊϊ!. 9, γν ῥονι 
«οἱ! ὅἈε ἱεαεὰλ ἀποιοίσαρε . . . ΤἌενι 
ἐπαὶ αγε τυεαμεὰ ὕγονι ἐδε ρεἰλ απὰ 
ἄγαιση ἤγονε ἐλ δγεασές, νν;ϊο ἢ τε Ταῖ- 
ξύπι τεπάειβ, ΤῸ τόλονε τας ἐλ ἰαιν 
εἰνεη δ. .. Ἧγας ἐέ ποὲ ἰο ἐκε κομβε οὗ 
1Ξγαεῖ το κίον ἐς δεϊουοά δεγοκὰ αἰ ῥεοῤίες ὃ 
--τὸ ... γάλα. Τῇε συοϊδιίοη οὗ 
νεσ. 3 βυρρεβῖδ ἐπὶ τῆς νεἰξξ 8 ΟἸγίβι; 

----, »,.. --τἰ - παπω τσ ταγ πἰ ἜΠΣΝ 



1---. 

γά λα ἐπιποθήσατε ἵνα 
εἰ ἐγεύσα σθε ὅτι χρηστὸς ὁ Κξ 
λίθον ζῶντα ὑπ᾽ ἀ 

Θῶ ἐκλεκτὸν ἕντει 

μεῖσθε οἶκος πνευματικὸς 

ΠΕΤΡΟΥ ἃ 

ἐν αὐτῷ αὐξηθῆτε! εἰς 

θρώπων μὲν ἀποδε δοκιμασμένον παρὰ 
μον’ καὶ αὐτοὶ ὡς λίθοι 

εἷς ἱεράτευμα ἅγιον 
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σωτηρίαν 3, 4 
'πρὸς ὃν προσερχόμε νοι 

δὲ 
ζῶντες οἰκοδο- ς 

ἀνενέγκαι 

ΕἼΒε νατίδης ἀξιωθῦτε ἴον αὐξηθῦτε ΠΠυβιταῖεβ τῆς ροββί δι Π πε οὗ νασίαϊΐοι απά 
ςΟηβεαυ ΠΥ οὗ ετηεπάδτιίοη : δὲ πε βᾶπὶς εἰπις ἰξ ἀϊγοςιβ δἰτθπιίοη ἰοὸ τδς οπηηὶ- 
Ῥοίεδηςε οὗ Οοά δηὰ {δε τεϊδεῖνε ἱσαροίεπος οἵ τηδη. 

τοπιρατς 9ὲ, Ῥδυ}}8 εἐχρδηδιίοη οἵ τῇς 
τγδλάϊθοη οὗ ἰδς Εοοϊκ νῃΐοῖ (Ο]]οννεά τμς 
ἰβεαεῖτεβ ἴῃ με ἀεβογὶ (1 Οοσ. χ. 4) ἀπά 
{πε ἐῤνέηρ' τσαίεγ οἵ ]Ἰοῆη ἷν. 14. ΜΙΚ 
5. πε Ρύοόρεσ ἰοοὰ ἔοσ βαῦδεβ; οοζϊὔραγε 
188. ἵν. τ, δὼν ... πὰ (ΧΧ, στέαρ) 
τοϊἑλομέ τπομεν ((7. 'ἴ. 18). ὙΒῖδ παῖς 18 
ϑπέεἶε:5 ( ἕόχων οἵ νες. 1) ῥημγε οἵ μιη- 
αὐμ[ίεναίοα (οΥ. μηδὲ δολοῦντες τὸν λόγον 
τοῦ ΡΣ ὅν τ ̓ μρν τε ἰδέξερτοια. 
τίοη ὁ ικόν ἰηΐηρ ἴο λόγος) ἰδ 
ἀουδιῆ!!. Βυι τῆς υδς οἵ 4 τς 
ῦονε (1. 23) ΡτορΑΡΪΥ ἱπάϊςαςεβ τα βεπβα 
ΒΙΟΒ 51, Ρείΐεσ ρυῖ ρου ἴῃς δάϊεςεῖνε Βα 
Ὀοιτοννεά (ἢ) ἔτοπὶ ἔοπι. χίϊ, σ, τὴν 
λογικὴν λατρείαν. Τῇετε Δηά εἰδεννβεῖε 
λ, - γαϊοκαδι 5, ερὶγἐέμαϊ ; Ἠετε Ὀεϊοηρ- 
ἴπρ ἴο οοπίδίπεά τὴ ἔπε ννοτγὰ οἵ αοά, 
ἀε νετοά ΌΥ γῥτορῃεῖ οἵ Ἔνδηρε ἰβι. 
81. Ρδαυΐ ἴῃ ἢἰβ υ8ὲ οὗ λ. δἀπὰ οἵ ἴῃς τηεῖδ- 
Βοῦ οὗ με (βο!ἃ ἔοοά, τ Οος. {ϊΐ, σ 8.) 
ὍΪ οννε ΡΏ1]1ο δηὰ ἴῃς ϑιοίςβ.---να . .. 
σωτηρίαν, ἐλαέ γεά ἐδέγεοπ γε πιαγ 
“τοῖν ὡῤ (σ΄. ἘΡΆ. ἵν. τ4 [) μπέο ξαϊναίίοη ; 
{7. 188. ἴ. 2τ, “ τεςεῖνε ἴῃς ἱηρταίξεά τνοτὰ 
ΨΥ ΒΙΟἢ 18 δδῖς ἴο βᾶνὲ γοῦγ 8ου]8᾽". 

γει. 3. 81. Ρεῖεσ δάορίβ ἴῃς ἰδηρτᾶρε 
οἵ Ῥε. χχχίν. 9, οὐγτεπρ καὶ ἔδετε 28 ἱπ8 
ΡῬτορτίαϊς ἰο γάλα. χρηστός ([ἀεπιίςαὶ ἱπ 
βουηά ψἱἢ χριστό4) -- ἀμίεῖς (ΝῸ]4.) οτ᾽ 
Αἰμά (ς΄. χρηστότης θεοῦ, Εοτη. [Ϊ. 4, χὶ. 
22). Οοτηρᾶγε Ηεῦ. νἱ. 4 ἴ. γευσαμένους 
τῆς δωρεᾶς τῆς ἐπουρανίον.... καὶ 
καλὸν ένους θεοῦ ῥῆμα. 

νν. 4-:.0. Ραββαρεδ οὗ βογίρειγε ὑγον- 
ἴῃρ ἴπᾶὶ ΟἸγίβε 18 οδιἱεὰ βίοπε γε ἢγβε 
ὉῈ]Π5εά, τε αυοίεά, πὰ δπΑ}}ν εχ- 
Ῥουπάεά. Ὑηε ἱγαπϑιτίοπ ἔγοτι ρεὰ ἴὸ 
ἴῃς δέομδ τῶν ὕὍὲ εχρ αἰπεά ὃν ἴῃς ργο- 
Ρβεογ ἐμὲ ἀὐϊὶς «λα!! βοτο τοϊἐξ κεδϊὰ (]οεὶ 
ἀΐΠ. 18), 45 ἴπε βίοῃμε Ὀδοοπηα85 ἃ πιοιηίδίῃ 
αοοογάϊηρ ἴο Πδη. ἰϊϊ. 21 ἢ, ; οὐ ὃν {πε 
Ἰερεηὰ το δίς ἢ 81, Ρδὺϊ γείεγβ (1 Οοσ. χ. 
4); Τοοταρασε αἷβοὸ ποτίσαι οἵ 184. χ᾿ 1. 20, 
Ψ ΠΟ 18. υδεὰ ἴῃ νεγ. 9θ. ΤΠΐβ οοϊεςτίοη 
οὗ τεχίδβ οδη ὃς ἰγταςεᾶ Ὀδοῖκ γουρὴ Εοπι. 
ἦχ. 32 ἔ, ἴο 118 οτἰρίὶπ πὶ ἴδε βαγὶπρ οὗ 
Μαῖκ χίΐ. σο ἔ.; συργίδη (Τεβῖ. 11. τ6 ἢ) 
ξῖνεβ ἃ 581}}1} τίοβεσ ἔοστζω. 

γει. 4. πρὸς ὃν προσέερχ. ἔτοπι 

Ρβ. χχχίν. 6, προσελθόντες πρὸς αὐτὸν 
(Ηεθ. δπὰ Τδγρυπι, ἐάν ἰοολσά μπίο 
Ηΐνι; ϑυτῖας, ἰοοὰ γε .΄. ). Ογρτίδῃ 
1868 ἴ54. ἰΐ. 2 , ; 8. χχίὶϊῇ. 3 ἢ, ἐο΄ ῥγονε 
1πδῖ τε βίοπε Ῥεσοπηεβ ἃ πιοιυπιδίη ἴο 
ὙΒΙΟΒ πε Οεπῆϊεβ εορες δά {δε δὲ 
Δδβοεπά. -- λίθον ζῶντα, ἃ Ραγαάοχ 
ΨΜΏΪΟΣ πᾶ 8 πὸ οδνίουβ ργεοδάεπε ἴῃ ΟἍὕΤ. 
Οεη. χἹῖχ. 24 βρεᾶκβ οὐ ἴδε Θδβερπεζά τς 
βίοπε οἵ ]Ἰβγδεῖ, θὰ: Οπίοῖοβ ἀπά ΓΧΧ 

βυυδβείτυϊε ΣΝ ἐὰν 7αίλεν ἴοι ὯΝ 

σίοηφ. Τῇς Ταγριπι οὗ 188. υἱῖϊ. χ4, δον- 

ἐνεσ, 888 ὯΝ ἃ κἐγὶ κίηρ ξίομξ, ἴοσ 

ΩΝ ΜΒΙΟἢ τισὶ θὲ τλκεη 85 τηεαπίπρ 

γευϊυΐηρ οὐ ἰἐυὶηρ οίομε, ἴξ ςοῃηεςιεὰ 
νὴ τὰς ἰοτεβοίπρ ἰπδῖςδά οὗ δε ἕοϊ]ον- 
πᾳ ννοτάβ. Τῆς ΧΧ βυρροτγίβ δῖ8 οοη- 
πεσίοῃ πὰ βϑοῦγεβ ἃ φορά βεῆβε Ὁγ ἰῃ- 
βεσίίηρ ἃ περδῖϊνε; [ὃς Τατγραπὶ εἶνεδ 
ἃ δαά δβεπβὲ τὩγουρῆου. ὑπ᾽... 
ἔντιμον, ἐλομρὰ ὃν νιεη γε εείεα, γε 
ἐπ Οοᾶς εἰρλέ εἰδοὶ ῥγδοίομς. ἀποδεδοκ. 
ζοτλαβ ἔγοπι ῬΒ. οχυ]ί. 22 (βεε νεσ. 7); 
ἐκλ. ἐντ. ἔτοπι 184. χχνΐ. 6 (8ες νεσ. 6). 
ἀνθρώπων [8 ῥτοθ ὉΪν ἄυς το Εδδθίηϊς 

εχαβεβίβ “" τεδᾶ τος 5) δωξίἄεγς Ὀπὲ 

ΝΆ τομϑ οὔ νιεη "", 81. Ρεῖεσ ἰπϑίβἔβ 
ὍΝ ὯΝ Τοοηίταβὲ Ῥεῦνεεη αοά᾽Β Ἰυάρ- 
τηεπὶ Δπά τηδη᾿ 5 ἴῃ ἴῃς βετῆοη οὗ Αὐὶβ ἰΐ. 

γες. 5. Εὐυϊῆίπιεπε οἵ [δε βαγίπρ, 
ΒῬεβίσου 8 τεταρίε ἀπά ἴῃ ἰἢτος ἄδυβ 
1 ΜΠ) γαῖβε τ (Ἰομπ 11. 190). ΟὨ τί βιίδηβ 
᾿νε ἰο αἀοά τὨτουρῇ [68ι18 ΟἸγίβε (Εοπι. 
νἱ, 11. Εοτ τπ΄ῖὶ8 ἀενεϊορτηεπε οὗ δε 
βρυτε οἵ δυϊάϊηρ, οὐ εβρεοίδ!ν ἘΡΏ. ἰϊ. 
20 ἢ, --οἰκοδομεῖσθε, ἰηάϊοαιϊνςε 
ταῖμες ἴβδη ἱπιρεγδίῖνε. “Ἅ“1ἰ 18 γεπηακαῦῖς 
τὶ 81. Ρεῖεγ μδυϊε!ν ὑ8ὲ8 τμς δογῖβε 
ἴοτ Ὠΐβ ἱπιρεγαιίνεβ, ἐνεὴ νῆθη να τΐσδι 
εχρεοῖ ἴδε ῥγεβεηῖ; ἴπΠ6Ὸ ΟἿΪῪ δχοδβρίοηβ 
(δνο οὐ τἢγεε) ἀτε ργεοεάξά Ὅν υγογάβ γε- 
τηονίηρ 811 Ἀπ δ᾽ ΣΌΙΥ, ἴϊ. Στ, 17, ἷν. σ2 (." 
[ποθ τ οἴκος “ἅγιον, αεῤῥγῥέναὶ 
Ομδ6 Κ0Υ απ ποῖὶν ῥγίοςίμοοά. ΤὮε οοη- 

πεοιίοη νυ ῥγίσείλοοά (Η-ςδ. χ. 21) δηά 
με οετίηρ οἵ βδογίῆοεβ ροϊπίβ ἴὸ τῆς 
ΒΡΕΟΙ8] βεηβα οἵ ἴδε Ηοιδε οἵ Θοά, ἐ.4., 
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ό πνευματι 

περιέχει ἐν γραφῆ 

ἀκρο γωνιαῖον ἔντειμον 
ἡ καταισχυν 
στοῦσιν ; δὲ λίθος ὃν ἀ 

ἐ γενήθη εἰς κεφαλὴν 

ΠΕΤΡΟΥ ἃ 

κὰς θυσίας εὐπροσδέ 

ἰδοὺ τίθημι ἐν Σειὼν 

θῆ᾽ ὑμῖν οὖν ἡ τειμὴ 

πεδοκίμασαν οἱ οἶκο 
γωνίας καὶ λίθος προσ 

{. 

κτους Θῶ διὰ Ιῦ Χθ δι ότι 

λίθον ἐκλεκτὸν 

καὶ ὁ πιστεύων ἐπ᾿ αὐ τῶ οὐ μὴ 

τοῖς πιστεύουσιν - ἀπι 

δομοῦντες οὗτος 
κόμματος καὶ 

ΤΟΣ ἀπιστοῦσιν Οοάεχ Αἰεχδηάτίπαδ, ΨνἱὮ οἵδε, τοδάβ ἀπειθοῦσιν. 

τὰς Τεπιρῖς; οὖ. (ν. 17; 1 Τίπι. [1]. 5) 
γαὸς ὅς ἐστε ὑμεῖς, τ Οος. ἰϊ!. τ6; ἘΕρΡΉ. 
τυ 80 τς . ἵν 5 βηο Χριστοῦ) 
οἷ σμεν ἴς.. .-- };ῈΈ͵εαὀράτενμα, 
δοάγ οἵ ΕΝ ἰπ Ἐχοά. ΣᾺ 6 (Ἐεῦ 
ῥνὶο5ἰ5) χχίϊϊ. 22; 2 Μᾶδοςο. ἰϊ. 17; ς΄. 9 
ἑηγα. Ἡετε Ἡοτῖ ῥγείετβ ἔπε Ἔᾳυδ!ν ἱερὶ- 
εἰπιδῖς βεπδε, αεέ οὐ ῥγίεσίπβοοά. ἴσϑαρε 
ΒυΡροζίβ ἴμε ἢγδβι δηδ οἠυ ροββίδίε εἰν- 
ΤΑΟΪΟΡΥ ἴδε βεοοπᾶ, Τῆς ἰάεαὶ οἵ ἃ 
πδιίοηδὶ ρτίεϑιμοοὰ [8 γε! δεά, 188. ἰχὶ. 6. 
--ἀνενέγκαι . . -. Χριστοῦ. ἐο 
ΓΗ μῤ Ξῤιγίέμα! Ξτασγί βοός ἀεξεεῤίαδὶς ἰο 
οὐ ἰλγομρὰ Ἴεσης5 Ολγίοί.--δια [Ἰησοῦ 

Χ. 16 Ὀεῖῖεν ἴᾶκεη νυ ἀν. ἴΠλπη εὐπροσδ. ; 
ε΄. Ηδεδ. χι!. 15, δι᾽ αὐτοῦ, ψπεῖε τδς 
τῆδηκοβεγίηρ ἰ8 βίπρίεὰ ουὲ 48 ἴξε δὲ 
Ὅγε οἱ τπε ΟΒγίβείαπ βδογίῆςε. ϑρίγτυδὶ 
Βδοιὶῆςεβ τα ἴῃ {πεὶγ πδίαγε δοσερίδθίε ἴὸ 
αοά (]1οὁδη ἵν. 23) ἀπά Οπγίβιϊδηβ δὲ εῇ- 
Δοϊεά ἰο οὔετν ἴπδπὶ [του 1εβὰ8 ΟἸγί δι. 
ἀναφέρειν ἴῃ (πΐ8 δοῆ8ε ἰδ ΡΕΟΌΪ ΔΓ ἴο 
ΤΕ ΧΧ, 148. δηὰ Ηεῦ. 

γει. 6. περιέχει ἐν γραφῇ, ἐέ 
ἐς εοπίαϊπεα ἐπ ϑογίῥέίμγε. {πε ἔοστηυΐα 
Οὐουτδ ἰπ Ποβερῆυβ (Απε. χὶ. 7, βούλομαι 
γενέσθαι πάντα καθὼς ἐν [τῇ ἐπιστολῇ] 
περιέχει) ἀπὰ ἰβ ςἤοβεη ἴοσ ἰΐβ οοπίργε- 
Βεπεβίνεπεββ.---περιέχει ἰδ ἱπιταηδί εἶνε 
88 ἴῃς 5ἰγηρίε νετῦ δηά οἵδεγ σοτηρουπᾶβ 
οἶεπ ἃγε; οὔ. περιοχή, εοπέεπίς, Αοἱδ νἱ]}. 
32.---Ύ ρα φῇ, Ὀείηρ ἃ ἰεοπηΐςδὶ ἴογπλ, Π48 
πο δζίοϊε.--ἰδοὺ.. «καταισχυνθῇ, 
ἔοτγτηδὶ χυοϊδίίοη οὗ 188. χχν]ϊ!. 16, πτερεα: 
ἰῃρς ᾳυοιδιίοπ ἔγοπι Ῥβδ] 8, 48 ρσορδεῖβ 
Αἰ ΔΥΒ ργεσεάς τὰς ψτὶπρθ. Ὑπὸ ΧΧ 
πδ8 ἰδοὺ ἐμβάλλω ἐγὼ εἰς τὰ θεμέλια 
(υπίφυς εχρδηβίοη οἵ πογπιδὶ θεμελιῶ -- 

ἼΘ᾽ οΓΗεθ., οἵ. εἰς τὰ θ. θεῖον ; Ταγρυπῃ, 

ὍΣ 1 τοῦτ αῤῥοϊπὲ) Σειὼν λίθον πολν- 
με (π. ἀυρ!]ςαῖς ᾿ ἔντιμον; Ηεῦ., α 
Σίοη ἃ ςίομθ; Τδῖρυπι, α ἀΐηρ α ἀΐπρ; 
Ῥοϊπείηρ ἴο εννῖδῃ Μεββίδηϊς ᾿πιεγργεῖδ- 
τίοπ) ἐκλεκτὸν ἀκρ. ἔντ. εἰς τὰ θεμέλια 
αὐτὴν (α ξομπἀαΐίοη α ἠομπάαίίοπ, ἩεὉ.) 
καὶ ὁ πιστεύων (Ὁ ἐπ᾽ αὐτῷ 3 Α40) οὐ μὴ 

καταισχυνθῇ (- Ὑ (ον ἘΣΤῚ οἵ 
Ἡϑεῦ. -Ξ ννθῇ ̓ μ"4ΓᾺ λαείε; Τδίρυπι, 
τολση ἐγέδηϊαΐξίον οονιε :᾿ιαἰ] ποὲ δε πιουεάα). 

Τῆς οδίεῖ ἀϊβειεποε 18 ταὶ 8ὲ, Ῥεΐεγ 
οὐδ 411] τείεγσεηοε ἴὸ ἴδε γοηπμηάαξίον, 
δηὰ δυδβιϊυϊεβ τίθημι; ΧΧ 8 οοπβᾶῖε, 
ἐμβάλλω εἰς Ὀεὶπρ τῃς οτὶρίηαί τοδάϊπρ᾽ 
δπά τὰ θεμ. ὐάδεά Ὀγ δβοπῖε ρυτίδι ἴο ῥγε- 
βεῖνς ἴδε τηεδηίηρ οὗ ἴπε Ηεῦγεν τοοῖ. 
ὙΠιῖ5 οτηϊββίοα πᾶν ὃς ἄυς ἴο ἴῃς ἕλοι τπδὲὶ 
ΟἸ γι βεαπβ εταρῃδβίϑεά ἐπε ἰάθα ἐμαὶ ἴδε 
βίοπε Ψ88 8 οογπεῖ βίοης δίπάϊηρ ἴδ Ὁνο 
νΐηρ8 οὗ ἔπε Ομυγοῖ ἰορεῖμπετ (ΕΡΏ. ἰϊ. 20} 
δηὰ τερατάεδ (δί8 248 ἱποοπβίβιεπὶ ψἱἢ 
εἰς κεφ. 

Μες. γἴ. ὙΠὲε βεοοπᾶ αυοϊδείοῃ ἰδ οοη-. 
πεοιεὰ νντἢ τπὰ ἢγθὲ Ὁ τπηεδη8 οἵ ἴδια 
ῬΑγεπίβεῖὶς ἱπίεγργεϊδιίοη : Τὰς “ ῥγε- 
εἰομ5" -πεϑ5 Οὗ ἐλ κίομφ ἰς 70 γομ τοῖο 
δαϊέευες δμέ ὕογ ἐλ ὠπδεϊέευενς ἐέ ἰς. 
“ᾳ κίομδ οὗ σἐμηιδιηρ ". [τ 18 ἃ βίεγεο- 
τυρεὰ οοηβδιίοη οἵ Ῥβ. οχν"!. 22 ἀπά 188. 
νη. 14, ΨΗΪΟΝ ἅτε 80 ἤγιηἷ οετηεηίεὰ 
τορεῖμες τπδὲ τῃεὲ ψῃοῖς ἰ8 οἰϊεὰ εῖα 
ψὮδῖς ΟὨΪΥ πε ἰδιίοῦ ρατί ἰβ ἰη ροίῃξ. 
Ὅς βάπιε ἰάδα οὗ τς τνο-ἰοἱἀ δβρεοὶ οἱ 
ΟἸτίβὲ οοοῦτβ ἱἰπ 81. Ρδὺϊ πιοῖὲ ἴπᾶπ 
οποε; 4.Ρ., Ολγίςέ ἐγμοϊβεά ἰο Ἄετυς α 
σἰμνιδιίηρ-δίοες ... διέ ἰο γομ τοῖο δε- 
ἰἶσυε. . «τος. '. 22. ΤΕ ρῥγοῦίε ἰπ- 
νοϊνεά ἰ8 ἀϊδουβδεά Ὁγ Οτίρεη ψῆο δά- 
ἄυςεβ ἴῃς ἀϊβετεπε εἴεοιβ οὗ ἴῃς βυπ᾽8 
1ῖρδε.---ἡ τιμή, {πε τιμή ἰηνοῖϊνεά ἰῃ {πε 
δε οἵ ἴῃς δάϊεοϊίνε ἔντιμον., οἵ τδῖδιεῖ 

Ηεδ. ΤΡ" υηδειγίηρ ἴ. Τῆς ρἷδγ 

ου ἴδε Ῥεουϊατ βεῆβε πὰ τεαυϊτεά ἄοαβ 
ποῖ δχοϊυ δε ἴῃς ογάϊπαγυ τηθδηϊηρ ΛΟΜΟΗΥ͂ 
{ε ψΠῖοδ οὐ 1. 7; Εσηι. ἰϊ. το).---᾿λίθος: 
ν... γωνίας -- Ρβ. ἰ.ε. (ΧΧ)---δς 

Ῥτορδεῖῖίς βιδίδτηεπὶ ἱπ βοτρίυγαὶ ρῆγαβε 
οὗ ἴδε ἔδοϊ οὗ ἐδεὶς υπηρεϊϊεῖ, ΤΕ ἰάεδα 
ΤΩΔῪ ὃς [μαᾶϊ ἴδε ταϊβίηρ οἵ [με βίοης ἴο δε. 
μιεδά οἵ τῆς σογπεσ πλαῖκαβ ἰξ ἃ βιυ τη] ἰπρ- 
δίοςκ θυϊ ἴῃ δὴν οδβε ...σκα- 
νδάλον [5 πεεάεά (ο ἐχρ]αἰπ {Πϊ8.--λίθος 
προσεόμματος κι π᾿ σκ. ἴτοπι 188. 
ΝΠ 14; ΟΧΧ ρῥδγαρῆγαβεβ πὰ οὶ ρίπαὶϊ, 
μέτα 56 Ἐεῖεῖὸ γηῆψα Ρεεεῖνεδι. 
τελάϊηρ καὶ οὐχ ὡς προσκόμματι 
συναντήσεσθε οὐδὲ ὡς πέτρας ᾿ 
ατι (ςοπηποη οοππιδίοη οἵ ςοπείγυςι. τα 
αεη.). --οἵ. .. ἀπειθοῦντες, ἀεδ- 
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πέτρα σκανδάλου οἱ προσκό 
εἰς ὃ καὶ ἐτέ 
ἱεράτευμα ἔθνος ἅγισ᾽ 
ἐξαγ γεΐλητε τοῦ ἐκ σκότους 

1] νίενν οὗ “τε ἀτγρυπγεπε ΔΙ ἢ ἰ8. ἱπιεπάςά ἴο 

ΠΕΤΡΟΥ ἃ 

πτουσιν τῶ λόγω ἀπι 

θησαν 1 ὑμεῖς δὲ γένος 
λαὸς εἰς περιποίησιν " 

ὑμᾶς καλέσαντος εἰς 

57 

στοῦντες 8 

ἐκλεκτὸν βασίλειον ὦ 

ὅπως τὰς ἀρετὰς 

τὸ 

οης δδοῖς ἴο (Ὡς. ορεπὶπῇ 
οὗ {δε ῥγορβεῖὶς ραββᾶψε," Ὁσ. Βεπάεὶϊ Ηαστὶβ (δέ ώε- έρλίς ον Νετν Τεςίανισης 
Κεσεαγοῖ, ΡΌ. 200 ἴ.) Ρτοροβεβ ἴὸ βυϊβιίυϊε ἐτέθη ἴος ἐτέθησαν. 

εὐἡρέοη οἵ ἴπς ὑπρεϊϊενίηρ ἴῃ ἰεστηβ οὗ 
ἴδε 145: χυοϊδίοη, τολο σέμηιδίς αὐ ἐλε 
τοογα δείηρ ἀϊτοδεάίεπέ, τῷ λόγῳ ἰδ ρτο- 
ΒΑΟΪΥ ἴο Ὀ6 ἴακεη υὑἱτὰ πρ. οὐ ὈΟΙδ πρ. 
δηῃὰ ἀ. ἰῃ βριϊε οὔ δε βίομες δείπρ ἰάδηιϊὶ- 
βεᾶ ψ ἴῃς 1,ογά. ϑιαδ᾽ίηρ δὲ τῃς 

δοὺς 

λόγον 
τοῦτο--ὁ λόγος οὗτος-- ὑμᾶς σκανδα- 
λίζει). Ἐὸοτ ἀ. “7. ἵν. 17, τῶν ἀπειθούντων 
τῷ τοῦ θεοῦ εὐαγγελίφ.--εἰς ὃ καὶ 
ἐτέθησαν, τυλεγεμμίο αἷτο (αεέμα! 1») 
ἐλον τόεγε αῤῥοϊπίεά. ἐτέθησαν οοπιεδ 
ποῦ τίθημι (6); δἴίοπε «ἀπά βιυπιδίετ 
Αἰἰκε ψεῖε ἀρροϊπιεὰ Ὁγν αοὰἁ το (ΠῚ 
τηεὶς ἔπποϊίοηβ 'πὰ Ηἰΐ8 86. Εὸσ ἴδε 
βδκε οἵ ἴδε υπ]ελιπεά ἢε ΟὨ]Υ ἱπιρ!!ε8 δηὰ 
ἀοεβ ποῖ δββεγί 'π 80 τὩΔΠΥ ὑνογάβ {παὶ 
αοά δρροϊπιεὰ ἰδεπὶ ἰο βίυπιδίε ἀπά 
ἀἰβοῦθευ ; δυϊ Πὶ8 νίενν 18 τμαὶ οἵ 851. Ρδὺ] 
(Ξεε Εοτῃ. ἴχ., χὶ., Ἔβρϑοίδ! ν ἰχ, 17, 22); 
ς,. Ἰακε ἢ. 34. Ὀιάγπγυβ ἀϊδιηρυθηε8 
δεϊπεε πεῖ νοϊπηίαγΥ ὑπρεϊϊεῖ ἀπά 
τηεῖς δρροϊηιοὰ 1811. 1{ δὴν γε τετηρίεά 
ἴο δάορὲ βδιομβ ἱπρεπίουβ ενδβίοῃβ οἵ 
τα ρίδιῃ βεῆβε ἰξ 'ἰβ νψὰ]} τὸ τεοδ1} ἴῃς 
Ψογὰβ οὗ Οτίρεῃ : “1 ἴῃ τῆς τεδάϊηρ οὗ 
βοσίρίυτς γοῦ βίαια δὲ νμδὲ ἰδ τεὰνν ἃ 
ποῦς τῃουρδὶ, ἑὰς σέομε οΥΓ εἰμνιδιηρ 
απὰ γοεὰ οΓ οὔεηεε, Ὀϊάτιε γουτβεῖῖ. Υου 
τηυδβῖ ποῖ ἀεβραὶσ οὗ τῃϊ8 βίοης . . . ζοῆ- 
τλἰπίηρ πίάάεη ᾿πουρμῖβ 80 {πὶ ἐμ βαγ- 
πᾷ τιᾶυ οοπὶα ἴο Ρᾶ88, “πῶ ἐλε δεϊδευεν 
«λαϊ! ποὲ δε Ξτλανιεά, Βεῖίενε ἢτϑι οὗ 41} 
δηὰ γοὺυ Ψ}1 πὰ θεπεαῖῃ 118 τερυϊεά 
δεαπιιπρ, Βίοις τη ἢ ΠΟΙ͂Υ Ῥτοῆϊ (ἴπ 76γ. 
χ] έν. (11.) 22, Ηοπι. χχχίχ. ξξ: ῬῃΠοοδιία χ.). 

γν.οἵ. Τῆςε Οδυτοῖ, οὐ πενν Ῥεορῖς, 
[ιᾶ5 411} πε ρτγίνι!εσεβ νοῦ Ὀεϊοηροά ἴο 
τδς 7εννβ. [πεπυπηεγα' 'ηρ ἔπεπὶ Πα ἄγαν 
ὍΡΟΙ ἃ οὕττεπε οοηβαιϊίοη οὗὨ 1588. χ 
20 ἴ., ποτίσαι τὸ γένος μον το ἐκλεκτὸν 
(η) λαόν μον ὃν περιεποιησάμην (4) τὰς 
ἀρετάς μον διηγεῖσθαι ν»ἱἢ Εχοά. χίχ. 
ὅς, ὑμεῖς δὲ ἔσεσθέ 15: βασίλειον ἱερά- 
τευμα (2) καὶ ἔθνος ἅγιον (3) ἔσεσθέ μοι 
λαὸς περιούσιος (4) ἀπὸ πάντων τῶν 
ἐθνῶν (1) ; ἀπά ΡΒ. ονἱ!, σ4, καὶ ἐ γεν 
αὐτοὺς καὶ ἐκ σκιᾶς θανάτον.. . . ἐξομο- 

λογησάσθων τῷ κνρίῳ τὰ ἐλέη αὐτοῦ καὶ 
τὰ θανμάσια αὐτοῦ τοῖς υἱοῖς τῶν ἀνθ- 
ρώπων---ἰο νος ἰδ ἀρρεπάε Ηοδ. ἱ. 
ΤΥ ἐκλεκτόν, 188. ἰ.ς. ΟυΧΧ 

εῦ., »ν ῥεοῤίς νιν ἐλοξεη); γένος, γαῖς 
Ἰταρὶ ἰεβ τς Εὔ τς ἠἀπτύ θαυ ξ ΟΣ 
οἵ ἰε βανε ἃ οοσπῆοη Βδίμπες (6οά) δπὰ 
ἅτε ἱδπογείοσε Ὀγείμγεη (οἷ. υἱοὶ γένους 
᾿Αβραάμ, Αςἰβ χίϊ!. 26); οὐ ἱ. σ, 6.-- 
βασίλειον ἱεράτευμα, α γογαί 
ῥγίεσίμοοά, ἔτοτα Ἐχοά. 1.ς. ὉΧΧ (Ηεδ., α 
ἀἱπράοηι οὗ ῥγέεσίς -- ρος. ἱ. 6, βασιλείαν 
ἱερεῖς). ΟἸὨἩ γί δείαπθ βῆδγε Οἢγίβι᾽ 5 ργετγο- 

ἔνεβ. ΤΒς ῥγίεείλοοα ἰδ τῆς ςἢίεΐ ροίηι 
ἼΡΑ ἰϊ, 5) ἰξ ἰ8 γογαὶ. ΟἸεπιεηΐ οὗ ΑΙεχ- 
δηάγία 8ᾶγ8 : “8ῖποε ννεὲ ἢᾶνς Ὀξεῇ βυπι- 
τηοηεᾶ ἰο ἐπε κίπράοπι ἀπᾶ ἄγε δποϊηϊεά 
(Σε. ἃ8 Κίπρβ)", ὕπῃε οοπιρατίβοη οἔ Μεὶϊ- 
οἰίσεδεις ἢ ΟἾγίβε ρεγπαρβ ὑπάογ! εβ 
ἴδε ἀρργορτίϑίοη οὗ ἴδε |ε.--ἔθνος 
ἅγιον, ἴο ἴῃε εν ἐαπλ ας, τυ τς υδς 
οἵ ἔθνη ἴοι ἀεη11168, ἃ5 τηυοἢ ἃ ράζδάοχ 
88 ΟἈγιοί ογμοίβεά, Βαϊ λαός, ἴῆε ᾿οπΣ- 
τλοη τεηδεσίπρ οἱ ὯΔ) ἴῃ 118 οοππεχίοῃ 
ἰδ τνναπίεά Ῥείονν, δηά 851. Ρεΐεσ ἰβ οοηΐϊεηξ 
το ἴο!!ονν δ΄ῖ8 δυϊβογίυ. -- λαὸς εἰς 
περιποίησιν, α ῥεοῤίε ζογ ῥοΞ5έδσῖον 

-- . ὙΒΠ6 βοῦτος οὔτῆςε Οτεεῖς 
ΕΥΑΣ νοι. 17, δυῖϊ τῇς Ηεῦτενν 
ἘΠ16 νατίουβὶν γτεηάεγεά οοουζβ ἰπ ἴῃς ἴννο 
διελὶ ραββᾶρεβ ὄγανπ ὕροη. ευΐ, (νἱΐ. 
6, εἰς.) πᾶ8 λαὸς περιούσιος ΨὨΪΟΒ ἰδ 
δἀοριεά ὃγ 85:1. Ραμ (Τίε. ἢ. 14); δὲ τῇς 
Ῥδγᾶβε εἰφ π᾿ ἴβ ννε}} εβιδ] βπεά ἴῃ ἴῃς 
ΟἸὨεβείδη νοοδϑυΐατγυ, Η εὐ. χ. 39; 1: ΤΏΕεΒ8. 
ν. 9; 2788. ἰϊ. 14, ἀπά ἴῆς ἡ πος {π|6 
8 Ἀρρδγεπεν αρδγενίαϊεά τὸ ποριποίησω 
ἰπ Ἐρῆ. ἱ, 1τ4.--ὅπως . . . ἐξαγγε- 
ίλη τε, ἔγοπι ἴβ8.1.ς. -Ὁ Ῥβ. 1.ς., ἴδε Ἰαἴῖες 
ςοπίδίηίηρς ἴῃς πιδίϊοτ οἵ ἐδ (οἹ]Ἱοννίης 
ἀεβιρπδιίίοη οἱ αοά. ἴῃ 188. τὰς ἀρ ε- 

τάς βίδπαάβ ἴογ ὙΌΠΣ »» ῥγαΐδε; 
δηὰ τπὶ8 βεῆβε γεᾶρρεϑιβ ἴῃ Ἐβίδμεσ χὶν. 
10. ἀνοῖξαι στόμα ἐθνῶν εἰς ἀρετάς 
ματαίων, ἰΐλς ῥγαΐξες ΟΥ̓ ἰάοϊς. ΕἾδ8ε- 

ππεῖς ἰΐ βίαπάβ ἔοσ Ἶ' σίονν (Ηδϑ. 
11,3; Ζδςδ. νὶ. 1Ά). ἴῃ ἄς ζοοίε οὗ 
Μαδρ᾿οδῦεεβ (εβρεςία!γ ἴῃς ἐουτίΒ) ἰξ Βδ8 
118 οτάϊπαγυ βεπβς οἵ υἱγένδ, νυ] ἢ οαπποῖ 



58 ΠΕΤΡΟΥ ἃ ' 1. 

1Ο θαυμαστὸν αὐτοῦ φῶς" οἱ ποτὲ οὐ λαὸς 

11οὐκ ἡ λεημένοι νῦν δὲ ἔλε 

νῦν δὲ λαὸς Θ8 οἱ 
ηθέντες. ἀγαπητοὶ παρακαλῶ 

ὡς παροίκους καὶ παρεπιδήμους ἀπέ χεσθαι! τῶν σαρκικῶ᾽ 
12 ἐπιθυμιῶν αἵτινες 

στροφὴν 2 ὑμῶν ἐν τοῖς 

στρατεύονται κατὰ 

ἔθνεσιν καλὴν ἵνα ἐν ὦ καταλαλοῦσιν 

τῆς ψυχῆς τὴν ἀνα 

ΔΈΟοι ἀπέχεσθαι Οοάεχ Αἰεχαηάτίπιιβ ἀπᾶὰ οἴπεῖβ τεδά ἀπέχεσθε: ε ἀπά αἱ ἅτε 
ἱπεοτομαηροδῦϊε ἴῃ ἴτε πιαπυβογίριβ. 

3 (οάεχ Ναξίσλπιβ οι ἔχοντες, ἡ ΠΙΟΝ 18. ἔογτηδιυ γεσαυΐγεά το βόνεῖπ ἀναστρο- 
φὴν. {ἀπέχεσθαι τερτεδεηίβ τῆς ἰηδηϊἶνε, ἔχοντας ννουϊά θὲ ποτε ρταπιπιδείοδὶ. 

Ῥε οχοϊυάδεά ΔΙορεῖμεῦ μετα. ὙΠῈ ΠΟΙ 
εἴδυβε ἰ5 ἰῃ ἔδλςϊ {πε ρίνοϊ οὐ νοῦ τς 
Ερίβεις ἴὐγπβ. ΗΠΠπετίο Ρεΐες μᾶβ δά- 
ἀγεββεὰ Ὠἰπιβεῖγ ἴὸ ἴπ6 ΟἸτβείδηβ δπά 
δεῖν τηυίυδὶ τεϊδιίοηβ, πονν ἢ ἴγηβ ἴο 
ςοηβίάεσ {πεῖς γεϊδιίοηβ ἴο τῇς ουίδίἀς 
ννοι]Ἱὰ ((. τα ᾿ς Ιῃ 2 Ρείεσ ἱ. 3, ἀ. οοττε- 
Βροπάβ ἰο θεία δύναμις, ἃ δεηδε ᾿νΏΪΟἢ 
πὐρῆς Ὀς δυρροτίεὰ Ὀγ 5. ἰ.ς. (ἔογ ἀϊ8- 
ουδβδίοη οὗ οἴδετ --- νεσῪ υποοτγίδίῃ --- ενί- 
ἄεπος βεὲ Ὠείβεπιδηη, Βέδὶς ϑέμά!ες, ῬΡ. 
95 ἢ.., 362) ἂηὰ τῆς ονεηῖβ οἵ Ρεπίεοοβι 
(βεε Ἂβρεοῖδ!ν Αοὶβ 11. τι] -- τοῦ... 
φῶ ς ἰβ ἀετίνεά ἐτοπι ΡΒ. ἰ.ς. ; τῆς παῖυγαὶ 
πα πεδὶβ ἰρὰέ ἰδ τεδάγ βυρρίἑεά ((γ, 
Ἐρῆ. ν. 8, 14); ἀαγάηεες τ-- Βεδίεηίβπ) τῃ 
ς΄. το. 

Μετ. το, ἔτοπι Ηοβεβ ἷἱ. 6, ἰϊ, τ(3); ο( 
Εοπι. ἰχ. 25 (Π48 καλέσω κάλεσον οὗ 
Ηοβ.) ; 1ῆα ἰεπβ ἃγε 80 ἕδλγη ας τπδὶ 

18. οτηϊξιεὰ ὉΥ Ῥεῖδει 348 Ὀπηθο ββΆΓΥ 
[5 γένος ἐκ. ἴοσ τὸ γ. μον ἐ!). 

γν. τ ἔ. ἱπάϊςαϊς ΒΕΠΘΓΑΙΙΥ {πε δυδήεος 
ἴο ὃε ἀϊδουβεεά. Βεϊονεά ἷ εχῃοζὲ γοὺυ 
ἴο δρϑιδίπ ἔγοπι ἔπε ἰυδῖ8β οἱ (πε βεβῃ, δὲ- 
ολυδε ἴον αρε ΔΙ δραίπδὲ ἴδε βου]. 
ϑιδπάοιβ ἂἀπὰ Ἴνεῃ ἰοιπηθηῖὶβ σἂπ ΟὨΪΥ͂ 
αῇἴεςι τῆς Ῥοάγ. Βυῖ τῃε [υδίβ παίυσαὶ 
ογ δοαυϊτεά ΨἩΐορ γου πᾶνε τεπουπορά 
ΣΑΆΥ διπάει γουῦσ βαϊναδιίοη, 88 ἴεν ἢᾶνα 
|πεὰν ἱπερεάεὰ γοὺς πιυῖσαὶ ἴονε. Εοῦ 
ἴδε βακε οἱ γουγ οἱὰ ἐτίεπβ δηὰ κΚιηβϑίοι Κ 
τεῖαβε ἴο γίεϊὰ το τπεὶγ βοϊ οἰτβείοπβ. [ 
τεδυῆεά (πε τεβοῖὶ ἴο ρεγβεουϊζίοῃ οὗ 
ψπδίσενεγ κίηά, γεσηεσηθεσ {πα [ξ 8 ΟὨΪΥ ἃ 
Ῥδββίηρ ερίβοάς οἵ γνουσ ὑτίεἴ εχὶ!ς, [16εἰ 
γοὺγ οοπάυοϊ ρῖνε ἵἴπεπὶ πὸ ἄχοῦβα ἔογ 
ΤΕΡΓΟΔΟΝ ; 80 πῇᾶνὺ ἵπεν τεςορηΐδε αοά᾽Β 
Ῥοόνεῖ τηδηϊξεβι ποῖ οα γοῦγ 1ἰρ8 Ῥαϊ ἰῃ 
γουὺς ᾿ἰνεβ.--ἀάἀγαπητοί, ποῖ δἃΠ ἘΠΊΡΙΥ 
Ἰοττη 8 Ὀυϊ ἐχρίδπδιίοη οἵ {πὸ υυτιτοτ᾿ 5 
τοοῖῖννε. Ηε βεῖ Ὀεΐογς ἔπεπὶ 1ῃ6 στδδὶ 
ςοτηπιδηάἀπιεηξ δηὰ πον δάάβ ἴο ἴξ 88 
]εδὺβ ἀϊά, [ονὲ οπς δηοῖπεσ 48 1 ἤᾶνα 
Ἰονεὰ γου, Ιοπη χίϊ. 34.--ὡς π. καὶ 
παρεπιδήμονς νυ» ἀπεχ. (πιοῖνε 
ἴοτ δοϑιίπεηςε ἴῃ ἐπιρῃδῖὶς μονα ἐφύϑι 
18ᾶπ παρακαλῶ (45 νουθετεῖτε ὡς ᾿ 
2 ΤΏεβ8. [ἰἰ. 15--ἰῃε πηοῖῖνα οὗ ἐχποτίδ- 

ἤοη ἰδ δῖε εχργεββεά ὈΥ ἀγ.) εὐῆοεβ 
παρεπιδήμοις οἵ ἰ. 1 ἀηὰ παροικίας οὗ 
ἰ. χ7. Τῆε Ἴσοτηδἰπαιίοη (- ) 
οσουτβ ὑνῖςε πη ΧΧ ὍΣΣ ΟΣ ΓᾺ φοι 
ΧΧΧΙΧ. 13). ΟἾ ΓΙ ΒΕ ΪΔΠ8 ἃγε ἴπ ἴἢε ψοσὶά, 
ποῖ οὗ τῆς τνογὶά.--- πέχεσθαι, οὗ 
Ριαῖο, Ῥμαεάο, 82 Ο, ἰγὰε ρῃϊ]οβορθεσβ, 
ἀπέχονται τῶν κατὰ τὸ σῶμα ἐπιθυμιῶν 
ἁπάσων---ποι ἴον ἔεαγ οἵ ρονεγίυ, {Κα ἴδε 
νυϊρᾶτγ, ποῖ ἴοσς ἔεαγ οἵ ἄϊβρταςς, {κε πε 
Διλδιτίοι5, θὰϊ Ὀεσᾶυδβε ΟὨΪΥ 80 οἂπ ἢε, 
ἀερατιίπρ τη Ρεγίδεος ρυγν, σοπιε ἴὸ {πε 
ΠΟΙηΡΔΩΥ Οὐ ἴδε ροάβ'"᾽.- -τῶν σαρκι- 
κῶν ἐπιθυμιῶν, ἐλε ἰμεἰς5 οὗ ἐλε ἤε5. 
851, Ῥεΐεγ θούγοννβ 851. δ] 5 ρῆγδβε, ἡμεῖς 
πάντες ἀνεστράφημέν ποτε ἐν ταῖς ἐπι- 
θνβίαις τῆς σαρκὸς ἡμῶν ποιοῦντες τὰ 
θελήματα τῆς σαρκὸς καὶ τῶν διανοιῶν 
(Ερᾷδ. ἰϊ. 3), θὰξ 568 ἰΐ ἰπ ᾿ἰδ ονγῇ ψνΑῪ 
ἷπ ἃ βεῆβὲ 45 "δε 45 τὰς κοσμικὰς ἐ. 
(ΤΊς. ᾿ἱ.. 12). Εγ τῆς βεβῇ 15 τε δαγίδ!ν 
{πε (οΐ. ΟΟΙ. {ἰ. 5) τῆς ἰγαπβίτογν πιοάς οὗ 
εχίβίεπος οὗ ἴδε δοὺ] ψ ἢ 8 ὈΥ βυς ἢ 
αὐϑίίπεπος ἴο Ῥὲ ργεβεγνεὰ (ἰ. ο).- 
αἵτινες... ψνχῆς, ὁσίαι5ε ἐΐεν 
αγό εανιβαὶρπίηρ αἀραϊπδὲ ἐλπε «ομῖ. --- 
στρατεύονται (ς΄. ἷν. τ ἔ., ἴος τιῖ]!- 
ἴτυν το ια ΡΒ ὴ Ῥετῦδρ8 ἀΔεείνεά ἔγοτη οσῃ. 
νἱ!. 23, “1 ρετοεῖνε ἃ ἀϊβεγεηί ἰδὺν ἴῃ τὴν 
πλογηρεῖβ νναγγίπρ ἀραίηβεὲ (ἀντιστρατε- 
νόμενον) ἴδε Ιᾶν7ν ΟὗὨἩ τὴν πιϊπὰ 1" οὕ. 148. 
ἦν. τ, (86 ρίεαβυγεβ ὙΠΟ ννᾶσ ἴῃ γουΓ 
πιετηρεγδ, δηὰ ἅ Μᾶδες. ἰχ. 23, ὑρλν καὶ 
εὐγενῆ στρατείαν στρατεύσασθε περὶ τῆς 
εὐσεβείας.--κατὰ τῆς ψυχῆς, τΤΒε 
Ιυδῖ8 οὗἩἨὨ ΤΠ φαγί 16 ἅτε ἔπε τεδὶ 
ΦΠΟΙΩΥ ἴοσ ἴμεν δῆεςξ ἴπε βου]. Οοπιρᾶσε 
Μαῖι. χ. 28, νν δ ἢ πηᾶν τείεγ τὸ τῆς θεν! 
δηὰ ποῖ ἴο ἀοά, ἀπὰ δε Ῥαυμπε ρδγαδὶεὶ, 
ἡ σὰρξ ἐπιθυμεῖ κατὰ τοῦ πνεύματος 
.... ταῦτα γὰρ ἀλλήλοις ἀντικεῖται 
(641). ν. 17). 

ει. 12. Αἀδρίβείοη οἵ ἴῃς βαγίπρ, 
ὅπως ἴδωσιν ὑμῶν τὰ καλὰ ἔργα καὶ 
δοξάσωσιν τὸν πατέρα ὑμῶν τὸν ἐν τοῖς 
οὐρανοῖς (Μαίς. ν. 16). Τῇε ροοάᾶ δῬε- 
Βανίους οἡ ὑνοἢ ἔπε τεβοϊνοὰ ἀναστρέ- 
φεσθαι ρῥετπλῖ8 βίγεβϑ ἴο ὃς ἰαίὰ ἰ5 {πε 

ναήενθν Ὁ 
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ὗ μῶν ὡς κακοποιῶν ἐκ τῶν καλῶν ἔργων ἐποπτεύοντες 

δοξά σωσι τὸν Θ᾽ ἐν ἡμέρα ἐπισκοπῆς. ὑποτά γηῆτε 13 

πάση ἀνθρωπί νη κτίσει διὰ τὸν Κύ εἴτε βασιλεῖ ὡς 
ὑπε ρέχοντι εἴτε ἡγεμό σιν ὡς δι᾽ αὐτοῦ πεμ πομένοις εἰς 14 

ἐκδίκη σιν κακοποιῶν ἔπαι νον δὲ ἀγαθοποιῶν ὅτι οὕτως 15 

ἐστὶν τὸ θέλημα τοῦ Θὺ ἀγαθο ποιοῦντας φειμοῦ τὴν 

ἔπῦξ οἱ τπε δρδιίπεπος οὐ νεσ. ασ; οἵ. 
Ηερ. χίϊ!. ὃ; 7458. 11. 13. Ὑδβ βεοοπά 
δάπιηοηϊίοη ἰ8 ἀϊδ᾽ οἰ πιοά ἐογγδ! "υ---ραὶπϑὶ 
ἴοτπιδὶ ρτατωπιδγ--ἰγοτλ ἐπε ἤγδι ; ολ ἘρΡἢ. 
ἷν, τ, παρακαλῶ. .. ὑμᾶς . -. ἀνε- 
χόμενοι.--ἐντοῖς ἔθνεσιν, ἐΐε ῥεοῤίε 
ΟΓ Οοά (ἰϊ. 9) ἰἴΒ ἃ Ἄσοττεϊδῖῖνε ἴετπὶ ἀπά 
ἱτηρ} 1658 86 εχίβέδησε οὗ ἐλ ναἐΐοηις, ψνὮΟ 
ἃ: ἱβπογαηΐ ἀπά ἀϊξοδεάϊεπι, Ὑπὸ βίίυδ- 
ἄσῃ οὗ ἐπε Οπυσομεβ δἀάτγεββαα ᾿υβι1ῆε8 
πε υ86 οἱ Ὠἰβρεγβίοη ἴῃ 1.1. Βαξ τῆς ροΐϊπξ 
οὗ ἴῃς ννογάβ πεσε ἰ8. 118: γου---ἰῃς πεν 
Ιδγϑεὶ πχυδὲ βυςοεθα ψΒεγε ἴῃς οἱ (]εά, 
85 ἴξ 18 τυτι τε τὴν πᾶπιε ἰβ δ᾽ αβρῃεσηεά 
ἐν τοῖς ἔϑνεσιν οη γουγ Δοοουηὶ {[88. 1. 
5; ΤΧΧ, οἰτοὰ Εοτ. ἰϊ. 24).--τἶνα. .. 
ἐπισκοπῆς, ἐπ ογάεν ἐλαΐ ας α γεδμϊέ 
Οὗ γοην ροοά τσογἐ5 ἰδεν μιὰν δὲ ἐμὲ αἰκά 
ἑπίο γοηῦ Ξεογείς αμὰ ξοριξ (0 ρίογίν Οοά 
ἐπ γεςῤῥεοὲ 0 γοηγ οομπάπμος τολεη Η 6 αἱ ἰατὲ 
υἱεὲίς ἐκε τοογῖ ἃ, ἑλομρὰ ποῖῦ ἐΐεν εαΐμνι- 
πίαίε γομ ας ευἱϊάοεγς ἐπ ἑπὶς πιαίέεν.--- 
ἐν ἴπ τῆς οᾶξβε οὗ πε τηΐηρ ἰπ νδϊςῃ, 
δ.4.,) γοὺσ Ὀεμανίουσ βΈΠεγα ν ; οὔ, {ϊ|. τ6, 
ἷν. 4, ἀπά ἔοτ δοξ. τὸν θεὸν ἐν, ἱν. 11, 16. 
--καταλαλοῦσιν ὡς κ.-. Ραχίίοιιϊαι 
Δεοσυδίοηβ ἅτε ρίνεη ἰῇ ἵν. 15. Τῆϊβ 
Ρορυΐϊᾶς εβιϊπιδίς οὗ ΟΠ βείδηβ ἰβ τεβεςιοά 
1ῃ ϑυεϊοηίυδ᾽ δβίδίεσηεηι : Αἀβίςεὶ βυρρ]}- 
οἱἷβ ΟΠ τγβιϊδηὶ, ρεπαβ ποπιίηί πὶ δυρετ- 
δι ἰοηβ πονδε εἰ »"αἰφβεαε (Νετ. 16).--- 
ἐποπτεύοντες ἰΔκεβ Αος. ἴῃ ἰϊ. 2 (οὐόγ- 
ἰοοξ, δελοϊά, 48 ἴῃ ϑυτηπιδοδυβ᾽ νετβίοη οὗ 
Ῥβ. χ. 14, χχχίϊ. 13); δὰξ Βεῖε ἴῃς ἀνδ]- 
ΔὉ!ε οδ͵εςῖβ ἃγε εἰπε ἀρρτορτίδιεά (θεόν 
ν» ἢ δοξ) οἵ ἔδι οὔ (ἀναστροφήν). ΠῚ Ψ1] 
τπετγείοτε πᾶνε 15 ογάϊπδγυ βεῆβε οἵ δέχομιδ 
ἐπόπτης, δὲ ἱκίαίεά. ὙΒς ΟὨτίδ- 
εἰλπβ νεγε ἔγοπι ἴπε ροϊπὲ οἵ νὶενν οἵ {πεῖς 
ἔοττηεσ ἔτίεπἀβ πλεπθετβ οὗ ἃ βεογεῖ 8880- 
οἰδέίοη, ἰηἰεαῖεβ οἵ ἃ πεν πηυϑίεσυ, ἴδε 
Βεοεου οὗ νος μάνα τἷϑε ἴο βἰδηάδγβ 
ΒΌΟΘΝ ἃ5 ἰαΐε Ὁ γβείαπβ ὑτουρμι ἀραϊπβὶ 
ἴῆε οἱἄει πιγδίετίεβ δηᾶᾷ τῇς |ενν8. 81. 
Ῥεῖεσ ἤορεβ παῖ, { τἣς Ῥεῃπανίους οὗ 
ΟΒγίβιίδῃβ σογγεβροῃάβ ἴο ᾿πεῖσ ργοΐεββίοῃ, 
τΒεὶς πεὶρῃουγε ν}1}} θεσογως ἱπιεί διὰ ἰπῖο 
«δεῖς ὀρεη βεογεῖβ (ἴοσ 45 ϑι. Ρδὰ! ἰπβίβιβ 
1ῖ6. Βιάάδη τυγβίεσυ π48 πον Ὀξεη τα- 
νελϊεὰ πὰ ρυδ]ῃςεἀ).--Σοξάσωσιν 
τὸν θεόν, εονε ἰο ρίογίν Οοά---Ἰῖκε 
δὲ ςεπίυτίοη, ᾿νδο 85: οὗ ἔῆε οτυςϊ θεά 
7εβι8, Τγνὶν {μὶς τοας ἐδ δοη οΓ Οοά 

(Μασκ χν. 39)---ἶ.δ., τεοορηίβε 86 ἤηρες 
οἵ ἀοά εἰμεν ἴῃ τε Ῥεπανίουγ οἱ ἴῃε 
ΟἸὨγίβιίδηβ οὐ ἰῃ ἴα ὑνποὶς ἘοοΠΟΩΥ (βες 
οῃι. χί.).- τὸν ἡμέρᾳ ἐπισκοπῆς, 
ἔτοπι 188. χ. 3, γ)λαε τοῦ! γε ἀο---γε τῇς 
ΟΡΡΎΈβδοσβ οὗ ἴδε ροογ οὗ τὴν ρεορῖε---ἶπ 

αν οἵ υἱδέαἰΐοη ιν)» Ὁ») ἰ“. (Ταν- 

ἔυτη), τολεπ γον εἶπα αγέ υἱδὶ σὰ ὠῤοκ 
7γομ. Βαῖ 8ὲ. Ρεΐεσ Ἰοοΐκβ ἔογ ἴδε τερεηῖ- 
8ποε οὔ {με Πεδίμεη δ [ἢς ἰδβϑί νἱβίϊδείοη 
(σσ. ἵν. 6), τπουρῃ τπε ργορῆεῖ ἐουπὰ πὸ 
ἐβοᾶρο ἔοσ Πἰβ οὐγῃ ςοπιεπηρογατίεϑ. Οοτι- 
Ῥᾶτε Πὺκε χίχ, 44. 

γν. 13-17. Τῆς ἅἄυΐν οἵ τε ΟὨτίβείδη 
τοννασάβ ἰῆς ϑίδϊε; ςοπρᾶγε Εοπι. χίϊὶ. 
1:.γ.--πάσῃ ἀνθρωπίνῃ κτίσει, 
ἐυενγ ἀωριαη ἐπι ἐμέϊον, πο! ἀϊπρ᾽ τὰ] 6 γβ 
(14), πιαϑιείθνθν, δηδ πυδραπάβ (1. 1). 
κτίζειν 8 υϑεὰ ογάϊπλιν ἰπ τᾶ βεπβεβ, 
4.9.» οὗ ρΡεορ!ἑηρ ἃ οουηίγν, οὗ ἐουπάϊηρ ἃ 
οἰῖν, οὗ βεϊρ ὉρΡ μᾶπιεβ, [ελβίβ, δἰίδσ, 
εἰς. [πη Βιδιῖοαὶ ατεεῖκ δηὰ ἰἐβ ἀεβοεπά- 
ΔηΙΒ ἴξ ἰ8 ἀρρτορτίαιϊεά ἴο ἐγεαέίοη. Ἡξετα 
κτίσις ἰδ ΔΡΡΑΓΕΠΕΙΥ δβεϊ εοϊεά 85 ἐπε πιοϑί 
σοτηργοδδηδινς ννοτὰ ναι δδῖε; δπὰ ἴδε 
δοαυϊτοά οςοπηοίδιϊοη---οτεδίοη ὃν αοά--- 
ἰδ τυ !εά οὐ Ὁγ ἴῃς δἀϊεςῖίνε ἀνθρωπίνῃ. 
τ τδυβ τείειβ ἴο 411 Ὠυπιαπ ἱπβει πείθῃ β 
ΠΟΙ ποᾶπ δεῖ ὑρ ψ ἢ ἴδε οὔ͵εοῖ οὗ 
τοαϊηϊδίηϊηρ ἴῃς ψψουἹ ννῃϊοἢ ΟΟοὰ οτεδιοά. 
--διὰ τὸν κύριον, μὴν ἐκε ταὰε οὗ {δε 
Γονά. διά πτιᾶν ὃς (1) τεϊτοερεςτίνε--- 
ἦ.6.,), Ὀεοδυδβε ]εβὺβ βαϊὰ, Κεπάεγ ψνῃδὶ ἰδ 
Τα βαι᾿β ἴο Οξβᾶσ οἵ, βεποσγα! γ, Ὀεσδιδα 
αοά ἰ5 ἴδε βουγος οἵ 41} ἀυ!γ-ςοπδιϊυϊεὰ 
ΔΟΪΠοσ Υ ; ον (11.) ργοβρεςῖῖνα γον ἐπε Ξταλε 
μ᾿ γετης (ϑελουαλ); γουγ ἰουδὶν τε- 
ουπάϊπρ ἴο ἴπε ογοάϊε οὗ γουγ Μαβίεγ ἰῃ 

δεάνεη.--βασιλεῖ, (ες ΒΚοπιᾶὴ Επ᾿- 
ἜἸΟσ, 88 'π Αρος. χνὶϊ. 9, εἴς. ; ]οβὲρῆυς 
.}.» ν. 136, ν. ἐηγγα.---ὩἦὁἜ θπερέχοντι, 

ῥγέ-επιϊπεμέ, σηῤγένιε, αὐδοϊμές, 8 ἴπ ϑδῃ. 
νί, 5, Πετε τοῖς ὑπερέχουσιν Ποτγεβροπᾶβ 
το ἐλοϑε τοῖο αγέ μπάεγίίηρς ο7 Ηἰς δουε- 
γεὶρπίν (4), ἴο Βοπὶ ἐπὴν τοας ρίυειι 
ον ἐπε 1εογά (3); ο΄. δι’ αὐτοῦ Ὀεϊονν.--- 
ἡγεμόσιν, ρτορειΐγ Οουεγηοῦς οὗ ῥγο- 
υἱπεές, Ὀὰϊ ΡΙυἴΔτΟ 568 (ἢς βἰηραίαγ τὸ 
Ἱνιῤεγαίογ. Ῥεῖει ταῖπεσ [Ὁ] ονν8 ἴπε ςοη- 
νεητοηδὶ γεπάετγίηρ οἵ με βαγίπρ οἵ [εβυξ, 
ἐπὶ ἡγεμόνων καὶ βασιλέων σταθήσεσθε, 
ἱπιεγργεῖθὰ ἴῃ {πὲ ρῶς οἱ ρορυΐϊαγ ὑβᾶρε 



6ο 

16 τῶν ἀφρόνων 

ὡς ἐπικάλυμμα ἔχο᾽ 

11Θθῦ δοῦλοι πάντας τιμή 
18 τὸν Θὲ φόΡρι βεῖσθε, τὸν βασιλέα τει 

τασσόμενοι ἐν παντὶ 
19 ἀγαθοῖς 

(.7. Τυκε χχί. 12) ογ οὗ ]ετ. χχχίχ. 3, ἦγε- 
μόνες ως λῶνοςφ. Οοπηπίτγαϑι 
νᾶξυς ΡεπετΊαὶ ἴεγηι, ἐξονσίαις ὑπερεχ᾿᾽ ὡς 
“9. ΨΏΙΓΟὮ 51, ΡδυΪ εἰηρ! ογεὰ Ὀείοτε ἢϊ8 
νίδιι ἴο Βοπια.- -πεμπ., ας δεὶπρ 5επὲ 
ἐλγοωρὰ ἐδλε Ἐπιῤέγον. διά ἱπιρ|1ε5 τπαὶ 
πε ρονεζῃοιβ ἅτ6 βεηὶ ὉῪ αοά δοιίπρ 
τγοῦρῃ ἴΠῸ Εταρεσοτ; 80 ἔοπι. χὶϊ!. 1-7 
ψς 88ρ. νἱ. 3) πὰ [ομη χίχ. στ, εἰ μὴ ἦν 

δομένον σοι ἄνωθεν.--εἰς ἐκδίκησιν, 
κιτλ, ὙΠε γυϊεγ ἐχεουΐεβ αοά δ νϑη- 
δέδηοε (Εοπι. χίΐ. 19) ἂπά νοΐςεβ αοά᾽β 
ἌΡρτονδὶ (ΡΒ. χχὶϊ. 25, παρὰ σοῦ ὁ ἔπαινός 
ἔον) Ὑῆε ἔοστηεσ ἔπποίοη οὗ ρονεγποσβ 

δίυγα!ν θδοοτας ργοσηϊπεηῖ, πε Ἰδτῖετγ 
ἰ5 Ἔχεηρ  εά ἰῃ ἔῃ οτοννηβ, ἄδογεεβ δηὰ 
Ἄποργτῖοβ ἢ ὨοΝ τῆς ατεεκ ἂπά 

ἤανιει Βιδἴεβ γειναγάδα ἐμεὶγ θεπείδοϊουβ 
ἱξ ποῖ πηοῦς "νεϊ! -ἀοετβ.--οὕτως . .. 
σίποα ἰδὲς ἐξ 50 {{εἰεῖηπρ ἕο 13 [ἡ Οοά'ς 
τοἱ! ἰς ἐλαὲ . .. (ο΄, Μαῖι, χνιϊ. 14, 
οὕτως οὐκ ἔστιν μα νῆεῖε οὕτως 
τείετβ ἴο [ἴ6 Ῥτεοοάϊηα ῬΑγδῦ!ε) γαῖμετ 
ἀπαη Οοά'5 τοί ὶς ἐΐμε παριδεῖν ἐμαί 
φόνον ΟΥ̓. 0, τσοὶ -ἀοίπρ ἐλπ5. ϑίηςε 
Αοά μδ8 βεῖ Ρ ξονδσηοῦβ ὑνῆο Ὄχργεβδ 
Ηἰἷβ ἄρρτονδὶ οἵ ννε]]-ἄοεγβ, γου 85 ννε1}- 
ἄσοτβ ν»1}} γεοεῖνε οἤοϊα! ργαῖβε δηὰ τῆυβ 
θεὲ επδϑὶοά ἴο βἰίεπος ἴδε βἰαπάδγεσβ. 
8ι. Ρεῖεσ ἰβ {Ἐπ πκίηρ οὗ τῇς νεγάϊος ῥτο- 
πουποςά ἰπ πε οᾶβε οἱ 81. Ῥαυΐ δηά οἵ 
1εβι8 Ὠἰπηβε!,--φιμοῦν, (1) τιμσείδ ( 
Οος. ἰχ. 9), (2) σέἑεμοε 8 1εβὺ8 ἀϊά (Μαῖϊ. 
χχί!. 34, ἐφίμωσεν τοὺς Σαδδουκαίους). 
--τὴν ἀγνωσίαν, ἃ τάτε νοτά--- ρετπᾶρ8 
δοττοννεὰ ἔγοτῃ 1οῦ χχχν. τό, ἐν ἀγνωσ' 

ματα βαρύνει, Η4 περ ῥ!ἰεί ας τοοτάὰς 
τοιίέμομί ἀποιοίεαρσε. ἴπ τ Οογ. χν. 34, 
ἀγνωσίαν γαρ θεοῦ τινες ἔχουσιν, ἰξ ἰ8 
ἄεηνεά ἐγοπὶ 854ρ. χίϊ. τ, οἷς παρῆν θεοῦ 
ἀγνωσία. [Ιε ἰ8Β ἔπε ορροκίτε οὗ γνῶσις 
(ἀγνωσίας τε καὶ γνώσεως, ΡΙαἴο, ϑορῇ., 
267 Β) ς΄. ἄγνοια, οἵ 7εννβ ΨὙΒῸ «ςτυςίβεά 
]εδβυ8, Αςῖβ 11}. 17. -τῶν ἀφρόνων -- 
ἴδς ἐοΟΙ 88 πλεῃ νν8ο οΑἰ ππιηϊδίς γου (12). 
ἀ. ἰ8. νεσὺ σοπχπίοη ἰῃ ἴῃς ΥΝΊβάοπι Πἰτεγᾶ- 
ἴυτε (ξϑροείαιν Ῥτονεγθ8); 88 ὑϑδεὰ ὉΥ 
Ουγ]ογὰ (υκε χί. 40) ἀπά 5.. Ρδυὶ! (2 Οοσ. 
χί.); ἴξ ἰταρ 165 ἰδ κ οὗ ἱπείρῃι, ἃ ροίπε οὗ 
νἷενν ἀεϊεγηίπεά ΌῪ ἐχίεγηδὶ ἀρρεάγδηοαβ. 

Ψψες. τ6. ὡς ἐλεύθεροι, ἴῃε ςοη- 
ἔταβὲ ἢ τῆς κακίας διρροτίβ ἴῃ6 
οοππεσίίοῃ οὗἉ ἐ. ἰπ τπουρῆϊ νὰ ἀγαθο- 

ΠΕΤΡΟΥ ἃ 

ἀνθρώπων ἀγνωσία " 
τες τῆς κακίας τὴν 

καὶ ἐπιεικέσι ἀλλὰ καὶ 

΄Π. 

ὡς ἐλεύθεροι καὶ μὴ 

ἐλευθερίαν ἀλλ᾽ ὡς 
σατε" τὴν ἀδελφότη τα ἀγαπᾶτε 

μᾶτε. οἱ οἰκέται ὅπο 
φόβω τοῖς δεσπόταις, οὐ μόνον τοῖς 

τοῖς σκολιοῖς. τοῦτο 

ποιοῦντας, νν»Ὠϊς ἢ ἐχρίδῖπδ δες παῖυγε οὗ 
τῆς 86} ϑυδ]εςείοη τεαυϊγοά. ΟὨγί βείαπβ 
ἅτε ὕγεε (Μϑῖε. χνίϊ. 26 ἔ. φιυ.; ] πη νἱϊ. 
36; ΘΑἱ. 1ϊ. 4) δηὰ τπετγεΐίογε τησϑὲ 8Ὁ- 
τηῖξ το δυϊπογίῖυ. Ῥείεσ ρεηθγα 8ε8 βυπι- 
ταλγὶϊγ 81. Ρδυ} 8 διρυτηεπὶ ἰῃ αδ]. ν. 13, 
ννΠϊοἢ τεΐθτβ ἴο ἐνέεγπαϊ τεϊδιίοηβ.---καὶ 
μὴ . .. ἐλευθερίαν, απὰ κποὲ λαυίπρ᾽ 
γομῦ γεεάοιν α5 α εἰοαὰ ὁ γομν νιμαϊδοε. 
Ἐρ: ἐπ. οὐ. Μεπαπάεσγ (αρυά ϑιορδεῦπι 
Εἰοτίϊες.) πλοῦτος δὲ πολλῶν ἐπικάλυμμ᾽ 
ἐστιν κακῶν. Τῆς νετῦ ἰδ υδεὰ ἱπ ῬΒ. 

οἰκεά Εοηι. ἷν. 7) Ξ-Ξ ὝΞ5 " δπά (δΐϊδ βεηβε 
ΤΆΔΥ Ῥετπᾶρβ ὃε σοπιεπηρί διε Ποτα ; οΑγῪ 
ΟἸ γί βείδηβ τεραγάεά {πεῖς ἐγτεεάομ 85 οοη- 
διεϊξαϊτπρ ἃ ῥγορίτἰδιίοπ ἴοσ ἔμίυτγα 88 ἴος 
Ραβί βίῃβ. 

γεγ. 17. ϑινεερίηρ οἸαυδε Ῥαβεά ρδγὶν 
οπ Κοπι. χίϊ!. γ ἴ. (σ. Μαῖε. χχὶϊ. 21), 
ῬΑτιν οα Ρτον. χχὶν. 21, φοβοῦ τὸν θεὸν 
υἱὲ καὶ βασιλέα καὶ μηθετέρῳ αὐτῶν 
ἀπειθήσῃς. -- πάντας τιμήσατε. 
ὙΔε δοσγίβε ἱτηρεγδῖϊνε ἴδ υϑεὰ Ὀεοδυβε τῇς 
τεδεπὶ ψουά Ὀὲ ἀπιρίρυοιδβ; ο΄. ἀπό- 

δότε, Ἐσχι. 1... Δηᾶ ἔογ πηδίϊεγ, οπ. χίϊ. 
1ο, τῇ τιμῇ ἀλλήλους προηγούμενοι, 
βίπος πάντας σονετβ οι ἐμέ ὀγοίκεγλοοά 
δηὰ ἐΐλε φριῤεγουν.--οἵ οἰκέται, νοζᾶ- 
εἶνε; πε ννογὰά ἰβ σῆοβεη δβ Ὀείῃρ πη! άοσ 
ἀπδη δοῦλος δηὰ α͵50 45 βυρρεξιίηρ ἴδε 
Ῥᾶγδ]1εἱ Ὀεϊννεθη δίανεβ ἀπ ΟἸγι βιίδηβ 
ὙΠῸ σὲ αοά᾽β πουδβεποῖά (ἰϊ. 5). ---ὖ π ο- 
τασσόμενοι 88 ίοτοε οὐ ἱπιρεγαῖίνε 
ταβαπιηρ ὑποτάγητε ΟΥ ροε8 ΨΠΠ τιμ- 
ήσατε (17) ἀβ Ὀείπρ' 4 ραγιϊςυ]αγ ἀρρ[!οΔ- 
εἴοη οὐ ἴπαὲ ρεπεγαὶ ρτίηςίριε.- -τοῖς 
δεσπόταις, ἰο γομῦ πιαςίεγς, ποῖ 6χ- 
οἰυάίηρ (οά, ἴῃς Μαβίεσ οἵ 41], 48 18 ἱπάϊ- 
οδιεά ὃν ἴδε ἰπβεγείοπ οἵ ἐμ αἱΐ ὕεαν (ς(. 
17, εἰς.) ἀπά τοῖς ἀγαθοῖς καὶ ἐπιεικέσιν 
(,. Ῥβ. ἰχχχνΐ. 4, σὺ κύριος χρηστὸς καὶ 
ἐπιεικής). -τοῖς σκολιοῖς, ἐΐέ ῥεγ- 
ὕέγϑε, ο΄. ῬῊΪ. 11. 15, ἵνα γένησθε... 
τέκνα θεοῦ ἅμωμα μέσον γενεᾶς σκολιᾶς 
καὶ διεστραμμένης, δεῖς τῆς [1] ρῆγαβε 
ἰ8 οἰιεά ἔτοτι Ὠςυϊ. χχχίϊ. 5 (σκ. -Ξ Ρυ). 

Τῆς ΜΝυΐϊγαῖς μια8 ἀγτεοὶἐς -- δυσκόλοις ; 
Ἠεβγυοπίυβ, σκολιός. ἄδικος ; Ρτγον. χχνὶϊϊ. 
18, ὃ σκολιαῖς ὁδοῖς πορ. Ὃς χ-. ὃ 
πορενόμενος δικαίως. 

ν. 1 ἔ. ϑυτηπάγυ δρρ]!οδίίοη οὐ ἴδε 
τολοπίπρ οἵ [εϑ0ὺ8 τεοογάδὰ ἴῃ [χυκα νἱ. 27- 



:τ6---23. 

γὰρ χάρις εἰ διὰ συνίδη σιν ΘΌ ὑποφέρει τις 
μαρτάνοντες καὶ κο 

γεῖτε; ἀλλ᾽ εἰ ἀγαθοποι οὖὔντες καὶ πάσχον 
το χάρις παρὰ Θῶ. εἰς 

πὲρ ὑμῶν ὑμῖν πο 
μὸν ἵνα ἐπακολουη σηται τοῖς ἴχνεσιν 

εὑρέθη δόλος ἐν τῶ 

ἀδίκως. 
μένοι} ὕπομε 

ὑπομενεῖτε, τοῦ 

ὅτι καὶ Χξ ἔπαθεν ὅ 

ποῖον γὰρ κλέος εἰ ἁ 

ἁμαρτίαν 
αὐτοῦ ὃς λοι 

οὐκ ἐποίησεν οὐδὲ 
δορούμενος οὐκ ἀν 

ΠΕΤΡΟΥ ἃ 6ῚΙ 

λύπας πάσχων 

λαφιζό- 20 

τες 

τοῦτο γὰρ ἐκλήθητε 21 

λιμπάνων ὕπογραμ 

αὐτοῦ - ὃς 22 
στόματι 

τελοιδόρει πάσχων οὐκ 23 

λ ΤΒε τδϊτὰ οοττεςῖοσ οὗ σοάεχ διπαϊεἰςυβ ρυῖβ κολαζόμενοι ἴοτ κολαφιζόμενοι νἱἢ 
ἴδε δϑβεπὶ οὗ βοπις ουτδῖίνεβ. ϑυςἢ ναζίδιοπβ πᾶν δὲ ἄυς ἴο οΑτγεῖθββ οοργίῃρ οἵ 
ἜΠΕΥ τοδῪ γεβυϊς ἔτοπὶ εἰτόπθουῦβ ἐχραπβίοηῃ ἃπὰ ἱπιεγρτγειδιίοη οἵ δρυσενίδιίοηβ. 

36 -- Μδῖξ ν. 30-48.-ἀκάρ ις 5εεπὶ8 ἴο 
δε δὴ δδσγενίδιίοη οἵ ἔπε ΟἹ Τ. ἰάϊοσι ἐ 

“βιὰ ζαυοιν (μν τοὶ ἐλ Οοά---οὐ. χάρις 

“παρὰ θεῷ (20)---ἰἅκεη ἔτοπι 51. ΓυεἾβ νετ- 
βίοη οἵ ἴῃς βαγίηρ, εἰ ἀγαπᾶτε τοὺς ἀ 
“πῶντας ὑμᾶς, ποία ὑμῖν χάρις ἔστιν νῖ. 
32). --- Ποπιρασε χάριτας -- ΣᾺ ἐλαὲ 

τοὐλἑοῖ ἰς αςοεῤῥέαδίς τι Ῥτον. χ. 32.--διὰ 
συνείδησιν θεοῦ, (ἰ.) δέεαμξεε Οοά 
ἐς εοπιϑείοιι5 Ο7 γομν εοπαάϊέίοη (θεοῦ 8υδ- 
ἦεςῖίνε ρεηϊεῖνε), 4 τερτοάδυςτίοη οὗ ἐὰν 
Ῥαίλεν τολὶολ «αεέΐ ἐπαΐ τολίοκ ἰς πἰάάεη 
ον (Μαῖῖ. ν΄. 4, εἰς.)}; 80 συνείδ. ἰπ 
ἀεβηϊίς ΡὨΪΟΒΟΡΏΙΟΔΙ βεπβε οἵ οομεείσηος 
15 υβυδιν [οἱ] οννεὰ ὈΥ ροββεβϑίνε ρεπί- 
εἶνε ΟΚ (11.) ὀδοαμδε γομ αγὰ σομϑοίομϑ Οὗ 
Θοά (θ. οδ)εςᾶνε ρεηιίνε), ο, σ. ἁμαρ- 
«ίας, Ἡεδ. χ. 2. ξῆε ἰαϊίες σοπϑίγαοίίοη 
18 Ῥγεξεγαδῖς : ἴπε ρῆγαβε ἰπίεγργεῖβ διὰ 
τὸν κύριον υνἱῖῃ ἴῃς Πεῖρ οὗ τῆς Ραδυϊΐπε 
ἐχρζαββίοῃ διὰ τὴν σ΄. (οπι. χίϊ!, 5; τ ὕογ. 
Χ, 25) ετωρίογδὰ 'ἱπ ἴπε βᾶγης Ἴςοπίεχι.--- 
πάσχων ἀδίκως, επηρμδιῖς. Ρεῖες 
μῶ5 ἴο ἴδκε δοοοιπὶ οὗ 1πε6 Ῥοββί ΒΥ 
ὮΙ 1εδὺ8 ἱρποῖεά, ἐμαὶ ΟἩγίβεϊδπβ 
τοϊρῆς ἄεβεγνε ρεγβεουζίοη ; οὔ, 20, 25.--- 
ποῖον κλέος, τσλαΐ ῥγαΐδε ταῖμετ (ἤδη 
τολαί κἰπά ὁ γεῤμέαξίον (κᾺλ. πευῖγα! 848 ἱπ 
Τῶυς, 11. 45) οἷ. ποία χάρις τίνα μισθόν, 
Μαῖι. κλ. (οπἱν ὑννίος ἰη Ἰοὺ ἱπ 1, ΧΧ) 
φογγεβροηβ ἴο ἔπαινος δὔονε: χάρις 
παρὰ θεῷ βῃονΒ ἴμδὶ τῆς ῥγαίβε οἵ ἴῃς 
Μαβίετ νν8ο τεδά3 τἢς πεδτὶ 15 ἱπτεηάεά.--- 
κολαφιζόμενοι, ἔτοιῃ ἀεβοτίριίοη 
οἵ τῇς Ῥαδββίοῃ, Ματζγίς χίν. ὅς, ἤρξαντό 
τινες .. . κολαφίζειν αὐτόν: ο΄. Μαῖι. 
ν. 39, ὅστις σε ῥαπίζει. 50 «αἴδο 51. 
Ῥδυὶ τεοδ}18 ἴῃς ρᾶγδὶ! εἰ θεῦνεεπ ΟἸγβι Β 
δηὰ τε ΟὨτιβιδηβ᾽ βυβετίηρ8. (1 Οοτ. ἱν. 
11) κολαφιζό -- ἀγαθοποιοῦν- 
τες, ορροβεά ἴο ἁμαρτάνοντες, εχρ[Δἰῃ8 
ἀδίκως (10).--- άρι ς, δεε οἢ Χ- νΕΙ. 19. 

νει. 2Ζι. εἰς τοῦτο, ς. ἴο ἀο νν»εἰ] 
φηὰ ἴο βυῆετ, [ἴ πεεᾶ δε, ψίπους Ηϊποι- 

ἴπδ, 88. Ὁ γίβε ἀϊά.---ὁ λήθη τε, 56. ὉῪ 
αοά; ο΄ διὰ τὴν συνείδησιν θεοῦ.--- 
ἔπαθεν ὑπὲρ ἡμῶν, νεῖ. 22 Βυρρ]ῖε8 
ἴδε εββεβείδὶ ροὶπε, νος; ννου]ὰ δε τον 
δυρρ!ἰεὰ, θὰ ΟἸτβι᾿ 5 βυβετίηρ νγῶᾶβ υὑη- 
ἀεδετνεὰ (δίκαιος ὑπὲρ ἀδίκων, [1]. 18).---- 
καί αἷξο ὙΠῈῺ τεΐεγεπος το τῆς βἰπιῖᾶς 
χρεγίεπος οἵ ΟἸ γι βείδηβ ; 580 ΡΒ]. ἰΐ. 5, 
τοῦτο φρονεῖτε ἐν ὑμῖν ὃ καὶ ἐν Χριστῷ. 
--πογραμμόν (1) ομέϊπε, 2 Μδος. 
ἰϊ, )8, ἐο ἐπίαγρε ρον ἐκε ομεϊπες ΟΥ̓ ΟἿ 
αὐγίἀρηιεπέ; (2) εοῤγ-λἀεαά, ῥαέέενη, ἴο δὲ 
τταοθά ονοὸγ νυτὶτἰπρ-ρυρ 8 (ΡΙδῖο, 
Ῥγοίαρ., 227 Ὁ ; ΟἸετιεηὶ οὗ ΑἸεχαπάγιδ, 
δίγονι., ν. 8, 40, ρῖνεβ ἴῆγες Ἴχδωρὶεβ οὗ 
ψΒΙοἢ βεδιζαμψχθωπληκτρον σφιγξ ἰδ 
οπο). --πακολουθήση τε, τεπιϊηϊ- 
δοεπος οὗ 76 βυ5᾽ τννογὰ ἴο Ρείεγ, ἀκολου- 
θήσεις ὕστερον, Ϊοἤη χίϊ!. 36. 

Μετ. 22 --- 188. 1. 9, ἀμ. Βείπρ ραξ ἔος 

ἀνομίαν (ΘΠ) πὰ εὗρ. δόλος (80 
ΠΝ ΑΟ, εἴς) ἴογ δόλον ( -- Ηεδ.) οἵ 

.« Ἅῆς [δἴῖεγ νατγίδτίοη 18 ἀυε ἴο σοη- 
Ἰαποἕοη οἱ Ζερβ. 111. 13, οὐ μὴ εὑρεθῇ ἐν 
τῷ στόματι αὐτῶν γλῶσσα δολία : ΟὨτίδι 
Ῥεΐπρ ἰἀεπιβεὰ νἱτἢ τὰς Εεπιπδηὶ. ΤΕΣ 
ἤοττηετ ἄρρεᾶγβ ἴῃ τῆς Ταγρυπι: “"τπδὶ 
δεν πιὶρῃϊ ποῖ γεπιδίη υνῆο ψοῦκ βίη δηὰ 
πιὶρῃϊ ποῖ Βρεᾶκ ρυΐ νὴ ἐπεὶς τοῦτῃ ᾿᾿. 

Ψες. 23. Οοπιδίπδιίοη οἵ ἴπε ϑογίρευτς 
οὐκ ἀνοίγει τὸ στόμα ([54. [{Π]|. 7) νὰ 
τῆς βανίηρ ὅταν ὀνειδίσωσιν και διώξωσιν 
(Μαῖιῖ. ν. 1. Εογ λοιδ. ο΄, τ Οον. ἰν. 
12. λοιδορούμενοι εὐλογοῦμεν (εἴπωσιν 
πᾶν πονηρόν οἵ Μαῖι. ἰ.ς.), ]οδῃ ἰχ. 28, 
ἴῃς 1εἐννβ ἐλοιδόρησαν ἴῃε οπος δ᾽ ϊπά 
τηδῃ 88 Τ6βιιδ᾽ ἀϊδοῖρ!ε δηά, ἔοσ ΟἹ Τ. ἴγρε 
Ὅευς. χχχιϊ, 8, ἐλοιδόρησαν αὐτὸν ἐπὶ 
ὕδατος ἀντιλογίας ([,ενὶ -- ΟἸτῖδε τῆς 
Ρτίεβε, οί. ἀντιλογία, Ηεδ. χί!, 3).-τοὐ κ 
ἠπείλει, πε ργόρῆεθου ἀπειλήσει τοῖς 
ἀπειθοῦσιν ([54. ᾿χνί. 14) ἰ8 γεῖ ἴο δε ἔα]- 
8116 (ὑὐκε χιϊ. 27). Οες. ποῖεβ [παῖ Ης 
τηγεδίαποά υά48, βεεκίηρ το ἀεῖες Ὠΐπὶ 
διὰ γον δὰ ἴῃς ῬΠαγίδεεβ, Ὀυϊ ποῖ ἰπ το- 



62 ΠΕΤΡΟΥ ἃ 

24 ἠπείλει παρεδί 
ὑμῶν αὐτὸς ἀνή 

ἵνα ταῖς ἁμαρτίαις ἀ 
25 τῶ μώλωπι 1 ἰάθηται. 

στράφη 
111. τ ὑμῶν. ὁμοί 

δου δὲ τῶ κρείνοντι 
νεγκεν ἐν τῶ σώμα 

πογενόμενοι τῇ δικρσύνη ζήσωμεν" οὗ 

ὡς πρόβατα πλανώμε 

τε νῦν ἐπὶ τὸν ποιμέ 

ὡς γυναῖκες ὕποτασ 

11. 24--25. 1Π|. 

δικαίως - ὃς τὰς ἁμαρτίας 

τι αὐτοῦ ἐπὶ τὸ ξύλο 

νοι ἀλλὰ ἐπε-- 

ψυχῶν 

σόμεναι τοῖς ἰδίοις 

να καὶ ἐπίσκοπον τῷ 

9 ΤΠε βυρετῆυουδβ αὐτοῦ Σἴϊες οὗ τῷ μώλωπι ἰ5 οΟπγϊεϊεὰ Ὁγ Οοάεχ Ναιίοαπυβ δπὰ 
οἴμει δυϊῃουιεβ. [τ ψου]ά θὲ τερυρπᾶπὶ ἴἰο ἔπε εἂγ οὗ ἃ ὅτεεκ, δυϊ [8 ποῖ τπογο- 
ἴοτε ἰο ὃε τεραγάε 5 πεο}ββαγιν δϑϑεπὲ ἔγοτῃ ἴῃ ογὶ ρίπδὶ. 

τοτί.-- παρεδίδου. τ ἰδ ἀουδια] ννδδὶ 
οὐήεςῖ, 4 δηγ, ἰ8 ἴο θὲ βυρρίΙεὰ. ὙΠε 
πδιγαῖίνα οἵ ἴπῈ Ραδββίοη βυρρεβίθ Ὁνο 
τεπάεγίηρβ: (1) ΗἜ ἀεϊϊυεγεά ΗἱνϑεἰΓ 
(ἑαυτὸν οπιϊτἰεὰ 45 ἰη ΡΙαίο, Ῥλαδάγμδ, 
250 Ε). ΟΥ̓, ἴνυκς χχὶ!!. 46 (Ρ8. χχχί. 5), 
παρατίθεμαι τὸ πνεῦμά μον ἀπά [88. [{||. 
6; κύριος παρέθωκεν αὐτόν͵ ἰδ. 12 παρε- 
δόθη. (ἰ1.) Ηἰε ἀοϊἐυσνεά ἐΐε ῥεγσεεμίοτς 
(ἸΔἴεπεὶ ἴῃ ραββὶνς ρατγιίςῖρ!εβ λοιδ. ἀπά 
πάσχων), γεη Ηε 8514 αΐμεν ὕογρίυε 
ἐλέει. ἴπ ογάϊπατν ατγεεκ παραδίδωμι 
νους οὔδ]εςῖ τὸ ῥεγρεέ ; ὈὰῈ τΠΐ8 μαγάϊγ 
7υβεῖῆεβ ἔπε τεπάδγίηρ ΗἜ ραὺε τῦαγ ἰο 
(υ(. δότε τόπον τῇ ὀργῇ, ἔοπι. χίϊ. 19), 
1.4. Ῥετηγἰεὰ αοἀ το [18] Ηἰ8 ν}}. Βυῖ 
ταοϑὲ ῬΙΟΌΔΟΪΥ παρ. τῷ . . . τορτγεβεηῖβ 

τᾶς Ηεῦτενν εἰΠἰρβα, “ἡ. ἢ δ. εονμρδέ 0 
ϑεκουαλ (ΡΒ. χχίΐ. 9) ἕοσ ἔπιε ποσγπηδὶ δορε- 
γε, τοαγν, τσογὰς, σαμδε; 1,ΧΧ (ϑυτίδο) 
διᾶ8 ἤλπισεν -- ΜΔίϊ. χχνίϊ. 43. Οοιηραζα 
7οβερῆ. Απι. νἱϊ. ο, 2, θανὶά περὶ πάντων 
ἐπιτρέψας κριτῇ τῷ θεῷ.--τῷ κρί- 
γοντι δικαίως, ο΄. ἱ. 17; ἴῃς αννατά 
νγ»85 ἴῃς ρίοσγυ. 

Μετ. 24. ΟἸτὶβὲ ννᾶβ ποῖ οπἱν το -ἀοεν 
ὃς δεπεζαείον.---τὰς ἂμ... ἀνήνε- 
Ὑκεν οογηεβ ἐγογ 158. 111. 12, ΟΧΧ, καὶ 

αὐτὸς ἁμαρτίας πολλῶν ἀνήνεγκεν ( 
εὐάδ τὸ ἀπαπαϊαιοὰ λαμβάνειν), τον ἐν: 
ΗεΡ. ἱχκ. 28. Ομ γίϑε 18 τς ρεγίεοϊ βίη- 
οδετγίηρ : “ Ηἰπγβεῖξ ἴῃς νἱςεἶπι ἀπά Η π)- 
8ε17 ἴῃς ῥγίεβι. Τῆς ἔοτηι οἵ Ἐχργεβδίοῃ 
οδεγεά μῤ οὐτ δἷῃ8 ἰδ ἄμε ἴο τε ἀουδὶε 

υβςε οὗ ΥΝΜΜΙΔΓῚ ἴον εἷπ δηὰ 53ἰπ- οἤεγίηρ. 
-π͵ἐν τῷ σώματι αὐτοῦ, 4 Ραυ] πα 
Ῥῆταβε ἀεγίινοα ἔγτοπιὶ ἔπε βαγίπρ, Ταῖς ἐς 
1} δοάν τολίοκ ἰς ξογ γομ (ι Οοτ. χὶ. 24), 
ἐχρΙαἰηίηρ αὐτός οὗ ἴδβα. ἰ.ς.--ἐπὶ τὸ 
ξύλον, τερίαςεβ. ἔπε πογῃ)αὶ Ἴςοσῃρῖ6- 
τηεηί οὗ ἀναφέρειν, ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον, 
ἴῃ νἱενν οὐ τῆς πιοσδΐὶ Ὁ ΠΙΟἢ ἰ8 ἴο θ6 
ἄγανη ἴτοπὶ ἴῃς βδςιίῆςϊαι ἰδηριαρε 
Δἀοριεά. 80 748. ἰΐ, 21, ἐπὶ τὸ θυσια- 

ριον ἰ8 βυδδιϊυϊεὰ ἔος ἐπάνω τῶν 
ξύλων οἵἩ τῆς οτἰρίπα] ἀδβοτίρείοη οὗ με 
οὔδετίηρ οὗ βαᾶς, αεη. χχί! 9. Ὁ γίβε 

ἀϊεὰ Ῥεοαυβε Ηε ἰοοῖ οἷ βῖπ8 ὑροπ Ηἱπι- 
86ε}} (οἷ. Νυπι. ἵν. 33, οἱ υἱοὶ ὑμῶν .. - 
ἀνοίσουσιν τὴν πορνείαν ὑμῶν). ΤΏὨετε- 
ἔοτε οὔὖγ 5ἰπ8 ρεγίβῃεά δηὰ γε πᾶνε ἀϊςά ἴὸ 
πέτα, ΟΟΪ. ἰἱ. 14.--Ῥνα .. .ζήσωμεν. 
(ὐοπιραγε Τατρυπὶ οἵ 184. 1{1|. το, “ δηὰ 
ἴτοπὶ Ὀεΐοτε επονδῇῃ ἰὲ ννᾶ8 τῆς 1} ἴο 
τεῆπε ἂπά ρυγν τῃξ τεπιπᾶπὶ οὗ Ηϊδ 
Ῥεορὶςε ἴπδι Ἧς πιῖρμε οἰεδηθα ἔγοπὴ 81 π8 
{πεῖς 500 ]8 ; {ΠῈῪ 5881} 8εε ἴῃς κίηράοτγῃ οὗ 
Ηἰϊβ ΟΠ γίβε ἀπά... ρτοίοηρ ἐπεὶγ ἄδυβ ᾿". 
-- ἰπογενόμενοι -- (ἰ.) ἀΐς (Ηετοάο- 
ἴυ8, ὙΠυοσγάϊἀε5) 458 ορροβίίε οἵ γενόμενοι, 
ἐονριθ ἐπίο δεὶπρ' οκ (11.) δέ 7γχες ὕγονι, ἃ5 
ἰῃ Τῆυς. 1. 39, τῶν μάτων ἀπο- 
γενόμενοι. Τῇε Παῖῖνε τεηυΐγεβ (,.), ε΄. 
Ἰέοπι. νὶ. 2, οἵτινες ἀπεθάνομεν τῇ ἀμαρ- 
τίᾳφ. Τμε ἰάεα ἰβ παίυγα! νυ τ κάποοά 
ἔτοπι ἴβα. 111}. ΟΠ γίϑδε Ῥοσα οὺσ βὶπβ δῃὰ 
ἀεϊνετεά Ηἰβ 8οὰ] ἴο ἄδαδιῃ, (πεγείοσε Ης 
881] βες Η!5 βεεά Πἰνὶπρ Ῥεσαυβε βἰπίεβδβ.. 
-π-οὗ .. .ἰάθητε ἔτοπιὶ 84. 1. 5; 
μώλωπι, ῥτοΟρεγν πε τσεαὶ οἵ 5εαγ ὕτο- 
ἀυςεὰ Ὀγ βοουγρείηρ (Ξ'τ. χχν!ϊ, 17, πληγὴ 
μάστιγος ποιεῖ μώλωπαε) ἴῃ [ἢε Ρτο- 
ῬΏεοΟΥ νν88 τυ δι οά δοςοτάϊηρ ἴο Μαῖϊ. 
χχν!!. 26, φραγελλώσας. ὙΠε οτὶρίπαί 
μᾶ5 ἰάθημεν. Τῆς ρατδάοχ ἰβ Ἔβρεοῖδιν 
Ροϊηϊεά πη ἂῃ αἀὐάγεββ ἴὸ βίανεβ ὑνὯ. ννεγα 
ἐτευςεην βοουγροά. 

γεῖ. 25 --- 188. ||, 6, πάντες ὡς πρό- 
βατα ἐπλανήθημεν ςοπιδίπεά “ἢ ΕΣ. 
χχχῖν. 6, ψνἤεγε [818 οοποερείοη οἵ {πε 
Ρξορίς δηὰ τπεὶς τδαοθοτβ (ἐλ τἀλεῤλεγάς 
ΟΥ̓ ]Ξγαεὶ) ἰΒ εἰαθοταῖθὰ δηὰ τῆε ἰδίζεσ ἀς- 
πουποεᾶ Ῥεζαυδεὲ τὸ πλανώμενον οὐκ 
ἐπεστρέψατε. Εὐυτίβετ τῇς ὑδςὲ οἵ τῆϊ5 
τιείδρδοσ ἴπ ἴῃς οοπῖεχὲ ῥγεβυρροβεβ ἐπε 
βδυϊηρ 1 αν ἐπ ροοὰ τἠεῤμεγά, ... 1 ἰαν 
ἄοτον τὴν ἰδέ γον ἐλὸ τἄδεῤ (Ἰ ομπ χὶϊ. τ 5). 
ποῖ τε γί Δ δ ὐρὼ Ι1, ἰδοῦ, 

ὦ ἐκζητήσω τὰ πρόβατά μον καὶ 
ἐπισκέψομαι αὐτά. ἐὰν ἴο ἐξ ποίεε 
1πῖ τῆς σοπηπιαπὰ ννδῖο ἢ 16 βὺ8 [αἰὰ οα. 
Ρείεσ, μεφάϊηρ βἄδεῤ, σοτλεβ ἴτοτ ΕΣ. ἴ.ς. 
ΟΠΆΡΤΕΚ 11].--νν. 1-ῦ, δυΐγ οὗ 

ψῆῖνεβ (ΕΡὮ. ν. 21-24; ΟΟἹ]. 11. τ8; Τίς 
ἀν, 4)--ϑυ πηι βδίνεπεββ δηᾶὰ τὰς δάογη- 
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ἀνδράσιν " ἵνα εἴ τινες 1 

ἀναστροφῆς ἄνευ λό 

ΠΕΤΡΟΥ ἃ 63 

ἀπειθοῦσιν τῶ λόγω διὰ τῆς τῶν γυναικῶ 
γου κερδηθήσονται ἐποπτεύσαντες 2 

τὴ ἐν φόβω ἁγνὴν ἀνα στροφὴν ὑμῶν. ὧν ἔστω οὐχ ὃ 3 

ἔξωθεν ἐμπλοκῆς τριχῶν ἡ, περιθέσεως χρυσίω ἢ ἐνδύσεως 
ἱματίωὨς κόσμος " ἀλλ᾽ ὁ κρυπτὸὲς τῆς καρδίας ἄνθρωπος 4 

Ὁ Τῆς νατίδηι οἵτινες ἴοτ εἴ τινες δεῖνεβ 88 ἃ γεπχίπάεσ ἴμδὲ ἴπ ἀαποίαὶ πιδπαβοσίριβ 
Ε ἴδ δρὶ ἴο ὃς σοηξαβεά νυ Ο δηά τμδὲ ννογάβ ψεζε ποῖ νυτίεπ βεραγδίεῖν ἔτοπὶ οπς 
ἈποΙδεσ, 

τηεηϊ.--τοῖς ἰδίοις ἀνδράσιν, γΟῊ 
οτὸπ ἀμσδαπάς, ἴδ ταοῖϊνα ἔος βυυτηϊδβῖνε- 
πεβ8, Ερῆῇ. ν. 22; Τίϊ. ᾿ϊ. 4. 8ι:. Ρεῖεσ 
ἀββυσιεβ Κηον]εάρε οὗ ἴπε τεᾶβοη δἱ]ερεά 
Ὀγ 81. Ραὺὰὶ] (ΕρΡΏ. 1.“. ; σ᾿ Οοσ. χί. 3) τες 
αεα. {ἰϊ. τ6, αὐτός σον κυριεύσει.--καὶ 
εἰ... λόγῳ, δυό ἐγ ἐπι ϑονιδ οαϑέ5 γΟῊΥ 
ἀμοδαμᾶς αγε αἰδοδεαϊεπέ ἰο ἐλκς τοογά 
(11. 8), ἐ.6., τεπιαίῃ πϑδίῃεῃβ ἰῃ δριῖς οἵ 188 
Ῥτγεδομίηρ οἵ {πε αοβρεῖ. ὅ8ὅ:. Ρδὺυΐ ἰουπὰ 
1ξ περεββασυ (0 ἱπιργεββ ὑροπ ἴδε Οοτίη- 
τοίαπ ΟΠυγοῖ ἐμδὲ τμ]8 ἱποοπιρδε δι! εν οὗ 
τοι βίου ἀϊὰ ποῖ ᾿υ5εἰν ἀϊδββοϊυξίοη οἵ τηᾶτ- 
τίαρε (1 Οοτ. χιϊ. το 8).--ἄνεν λόγου, 
τοϊίλομε τοογὰ ὕγονι ἐπεὶγ τοῖυες. Ῥεῖει 
ἀε! Βεγαίεῖυ ἱπίγοάδυςεβ Δ, ἰπ 118 οτάϊπαγν 
8686 ἱπηπηοαϊδίε!ν αἴτει τῆς τοομηίςαὶ] τῷ 
λ.---ὧῃ Ἔχαπηρίς οἵ ψγῃμδὲ [8 σταπιπλατῖδῃβ 
811 δηϊδηδοϊδεὶβ ἀπά πίε 4 ρῃη. [ἢ ἢίβ 
Ῥτονϊ βίοῃ ἴοτ {πε ργεβεπὶ δπὰ διΐυσα ννεὶ- 
ἴλιβ οἵ {δε πεδίμεη πυδραπάβ ψῆοβε 
τῖνεβ σός ὑπάεγ ἢ᾽8. ᾿υτϑάϊςείοη Πα 
ἐσ ποαβ ἴῃς παίυσγδὶ δϑρίγαϊίοη οὗ ̓ εννβ δηὰ 
ατεςεκβ; τ βϑρ 58 8βδιὰ, α δε επὲ τοοριαη 
ἐξα ρὲ οὗ ἱ ογά . . . ἃ ἰομά ογγίπρ 
πὴ παῖ οὲ απὰ α Ξεοἰά «καὶ! δὲ οι, ομὲ 
ἰο ἀνίοε ατῦαν ἐπεηιΐός (ϑῖγ. χχνὶ. 14, 27) 
πὰ ϑόρβοςῖεβ, ϑέίεμοσ ἰς ἐκὸ ῥγοῤεν ογπα- 
"επί (κόσμος) 707 τοοπιφη (ΑἸᾶχ 293). 81. 
Ῥαὰ! ἐογριβ τνοσῆεπ ἴο ργεᾶδοῦ οἵ Ἴνδῃ 
ϑὶῖς αιεβείοηβ δὲ σβυγοῦ τηξειίηρ (τ Οογ. 
χὶν. 34: δὲ Οοσίπε ἴδεν παὰ Ὀεεη υϑοά ἴο 
ῬτΌΡΠασΥ δηᾶ Γαγ)»- Ἐν α...κερδη- 
θήσονται, δέ τροπ, εἴ. ἵνα κερδήσω ἱπ 
τι Οος. ἰχ. 20 Β΄. -- ἵνα... σώσω, ἐδ. 22, 
(υψινι. τ6.). 
ες. 2. ἐποπτεύσαντες, λαυΐηρ 

εοπέονιῤἰαίεα ; δεεὲ ὁπ ἰϊ. 12. τὴν... 
ὑμῶν. ἐν φόβῳ, οὐ ᾿. 17 τἀπὰ ΕρΒ. 
ν. 21. ὑποτι μενοι ἀλλήλοις ἐν φόβῳ 
Χριστοῦ - αἱ γυναῖκες: 45 πο οὐ]εςὶ [15 
εχργεββεᾶ, τοῦ θεοῦ πγιδὲ δὲ βυρρίϊεά.--- 
ἁγνήν, ποῖ πιεσεῖὶυ ἐλαςίς ὉυΣ ῥηγέ, (7. 
,. 22 Δηὰ 11}. 4. 

ψεσ. 3. Ὑῆε ἀεεοτγίρείοη οἵ ἴῃς Ὄχίδγηδι 
ΟΥΩΔΠΊΘΩ5 ΡΙΌΡΕΙ ἴο ἢΠεδίμεη δβοοίςςυ 
8εεπ)5 ἴο Ὁ ἐπεί οη Ἶβ88. {ἰϊΐ, 177-23, πεῖς 
της ἀεειπιοιίου οὗ τπ6 δαίγ, ͵εννεῖβ ἀπά 
ταϊτηεηῖ οὗ {πε ἀδυρπίεγβ οἵ Ζίοῃ ἰ5 ἔογο- 
το!α.--δμρμπλοκῆς τριχῶν, ὁγαίάϊηρ 

ΟΥ̓ λαῖν. τ Τίπι. ἰΐ. 19, πὶ ιν καὶ 
χρυσίῳ τείετβ ἴο {πε ροϊάεῃ σοσηῦβ δπὰ 
πεῖβ υδεὰ ἴογ ἴῃς ρύυγροβε; ο΄. ἐμπλόκια, 

188. (1, τ8, ἰος ὩΥΘΟ)). []υνεπδὶ ἀε- 
ΒοΙΡε8 πε εἰδθογαίε σοι αγεβ ννῃϊοἢ Εο- 
τηδῃ Δ8ῃϊοη ργεβογίδεὰ ἔογ ἰῆς Ῥασκ δπὰ 
δἰτεπάδποε δι πε Μυβίεσίεβ οὗ Αἀοηΐβ.: τοῖ 
Ρτεταϊε ογάϊπιρυβ τος δάπυς σοτηραρίδυβ 
Αἰέυπι δεάϊῆοδλι οάρυὶ (88ὲ. νἱ. 402- 504). 
ΟΙεπιεηὶ οὗ ΑἸεχαηάγία φυοῖεβ τ Ῥεῖδγ [. 
1-4, ἰπ Πἰ5 ἀϊβουδεοίοῃ οὗ πε νῃοἱς βυδ]οςὶ 
(Ραεὰ., 111. χί.); δἀπὰ ἱπ τεραγά το τη ϊβ 
Ῥατίϊςυ!αγ ροϊηϊ βᾶγβ ἀπόχρη μαλάσσειν 
τὰς τρίχας καὶ ἀναδεῖσθαι τὴν κόμην 
ἐντελῶς περόνῃ τινι λιτῇ παρὰ τὸν 
αὐχένα... καὶ αἱ περιπλοκαὶ τῶν 
τριχῶν αἱ ἑταιρικαὶ καὶ αἱ τῶν σειρῶν 
ἀναδέσεις . . . κόπτουσι τὰς τρίχας 
ἀποτίλλουσαι ταῖς πανούργοις ἐμπλο- 
καῖς, δεοϑυδβε οὗ ννῃϊο ἢ {ΠΟῪ ἀο ποὶ ὄνβη 
τουςῇ {πεῖν ον Πεδά ἔος ἔξασγ οὗ ἀϊδβειγο- 
ἱπρ τμεῖγ ΠΑΙγ-- ΠΥ ΠΊΟΓΕ 56 Ρ σοσηε8 ἴο 
τπὸπὶ ἢ ἴεῖγοσ ἰεδὲ ἔπε βδουϊὰ υη- 
ἈνΑΙΕΒ δρΟΙΪ τὸ σχῆμα τῆς ἐμπλοκῆς 
(Ρ. 200 Ρ).--περιθέσεως χρυσίων, 
Ὧ.4..) τίηρβ Ὀγδςεϊεῖβ, εἴς,, επυσηεγαϊεὰ ἰω 
188. ἰ...--ἐνδύσεως ἱματίων. ϑέτο88 
ταΐρῃς θὲ ἰαὰ ου κόσμος; οτ {πε στοιννηΐηρ 
Ῥτομι διείοη τεραγάεά 28 δὴ Ἴχαρρεγαίίοῃ 
τηϊεπάεά ἰο ςουπίεγαςϊ Δη ἰηρταϊπεὰ δίαβ. 
[ῃ εἰἴπος σαϑε ἴπ6 Ἔχργεββίοη ροϊπίβ ἴο ἃ 
τεπλάτκαῦ]ς ργεσεάοπε ἔοσ {Π|8 ἰθδοπίηρ ἱπ 
ΡΙαῖο᾿β Κεῤμδιὶς ἸΝ΄., ἴῃ. Ε΄. ““ ΡΙΔῖο᾿ Β 48- 
δἰ ηγηεπὶ οὗ οοπηπιοη ἀυτὶε8 Δῃ ἃ σΟπηπηοη 
τιδιπίηρ ἴο τῆς ὕνο βεχεβ ἰβ ρατί οἵ ἃ 
νγ6]1-τεδβδοηθὰ ἀπά ἀε!δεγαΐς διϊεσηρὶ ὉῪ 
πε ϑοογαῖῖς βοβοοὶ ἴο ἰπηργονε ἔμ8 ροβί- 
σοη οὗ ννοπιεη ἴῃ ατεεςα. . ... ϑοοσγδίεβ᾽ 
τεδοπίηρ ἰμϑοκυγαιοά δῃ εἴ οἱ ρτοίεβε 
δραϊηβὶ ἴῃς οἱ Ἡ εἰ! εηὶς νίενν οὗἉ τῃίηρε. 
“ν΄. [ἢ Ἰδῖεσ εἴπγεβ ἐπε Θιοῖςβ οοπβεϊτυξεά 
Ἐπετηβεῖνεβ οΠμδιηρίοπβ οὗ βίη ας νΐεννδ " 
(Αἄλπι, αὐ ἴος.). Αςοοτγάϊηρ!ν συπηπδβεῖοβ 
τηαβὲ δὲ ῥγδςοιβεὰ ΌῪ ΨΟΠΊΘΠ 85 ὉΥ τηεπ: 
ἀποδυτέον δὴ ταῖς τῶν φυλάκων γυναιξὶν 
ἐπείπερ ἀρετὴν ἀντὶ ἱματίων ἀμφιέ- 
σονται. 

γες. 4. Ὑόοινς δὲ ἐλ Ξεογεΐ νιαπὶ οΥ ἐπέ 
ἀδαγὲ ποί ἐλε ομἐτσαγὰ ογπανιδμέ, Α Ὀεεΐεγ 
ΔΠΕΠεβ8 πὰ ἃ ργεΐευ ραγδάοχ νψουἹὰ Ῥς 
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ἐν τῶ ἀφθάρτῶ τοῦ 
α ἐνώπιον τοῦ ΘΌ πολυ τελές. 

γυναῖκες αἱ ἐλπίζουσαι εἰς Θὺ 

6 σόμεναι τοῖς 

Ἁβραὰμ κύριον αὐτὸν 

ἡ θοποιοῦ 

ΠΕΤΡΟΥ ἃ 

ἡσυχίου καὶ πραέως 

ἰδίοις ἀνδράσιν: ὡς 

καλοῦσα. 

σαι, καὶ μὴ φοβούμεί 

Π. 

πνεύματος ὅ ἐστιν 

οὕτως γάρ πο τε καὶ αἱ ἅγιαι 
ἐκόσμουν ἑαυτὰ Ὁ ποτασ- 

Σάρρα ὑπήκουεν τῶ 

ἧς ἐγενήθη τε τέκνα, ἀγα- 
ναι μηδεμίαν πτόησί. 1 ἄνδρες 

1 πτῶσιν ἴοτ πτόησιν {Π|π|ιγαῖε8 ἴῃς ἄδηρετ οὗ οὐυγϑῖνε ντιτἰηρ, ἰη ΜΒ ἢ τῆς Ἰρα- 
ἴατς οἵ ἵννο ᾿εςξειβ 18 δρὶ ἴο δῖε ἴῃς ποσῃδὶ βῃδρε οἵ οὔς οσ Ὀοΐῃ. 

βεουτεὰ Ὀγ Βιρρί γίηρς ἄνθρωπος ννἱτἢ ὁ 
ἔξωθεν ἀπά τΑκίηρ κ΄ 48 ργεάϊοαϊε : γὙοῦΓ 
ογηδπιεπὶ ὃς οἵ. οὕτως ἐκόσμουν ἑαντάς 
(νετ. 5). Βυξ ἔπε οτάδεσ ἴπ νεῖ. 3 ἰ5 
ραίπϑι {πὶ8 ἀπά ἃ Οτεείς τεδάε ᾿νουἹά 
πδίυγ9]}γ {ΠιηκΚ οὗ τῆς οἴπετ βεῆβε οἵ κ. Ξ 
ψνογἃ απίνετβε δηά σγοπλεηιρες ἰπᾶΐ πλᾶπ 
8. ἃ πηϊσγοοοβηὰ δηὰ “πε υπίνεῖβε ἰῃς 
ετεδίεβι ἀπά τηοβὲ ρεγίςος παρ" (ΡΏ1]1ο, 
Ῥ. 471 Μὴ.---ὁ κρνυπτὸς τῆς καρδίας 
γθρωπος, ἐδε μίἀάε νιαπ ἐδιαΐ τς ἐΐκα 

μεαγέ (οτ τολέος δείοηρς ἰο ἐλπε διεαγί) ἰδ 
{πε δαυίϊνα!εηί οὗ τῆς Ῥαυϊπε ἐμ 67 νιᾶπ 
(Εοπι. νἱῖ. 22), ὑ.6., ΜίΙηὰ 88 σοπίγαβιεὰ 
ψτὰ ἐλε ομέισαγα πιαη, ἴ.6., θεβῇ (Εοπλ. 
1...) οὕ. 2 Οοτ. ἰν. 16). 8. Ῥεῖογ Ἔπηρίουβ 
τὴ ἐρλρμτν γὰ Ἷ" ΤΡᾺΣ τόδ ου ἴπε 
οὐπί; οὐ 51. Ρδυ} 5 τῷ κρυπτῷ 

᾿Ιουδαῖος ἀπὰ περιτομὴ καρδίας, ἔρτα. ἰϊ, 
20.--ἂν τῷ ἀφθάρτῳ, εἰοίμεά ἐκ ἐπε 
ἐλοοννι ΗδΙ, ἐπίηρ (οὐ ογπανιδηέ, δς. κό- 

) ςοπεγαβιθα νυ ἢ σογγυροθ!ς σοίάτης ; 
ο΄. 145. ἴϊ. 2, ἀνὴρ. . . ἐν ἐσθῆτι 
αμπρᾷ.--τοῦ . .. πνεύματος, 

παπιεῖγ, ἐδε νιεεῖ απὰ φηϊοὲ εῤὶγίί, ΤῊΣ 
δά)εοῖίνεβ ἅτε ρεγῃδρβ ἀεγίνεά ἔγοπι ἴῃς 
νεγϑβίοῃ οἵ 188. ἰχνΐ. 2, κπουνῃ ἴο ΟἸεπιδηῖ 
οἵ Εοπιε (Ερ. ἰ. χίϊὶ. 4), ἐπὶ τίνα ἐπιβλέψω 
ἀλλ᾽ ἢ ἐπὶ τὸν πρᾳὺν καὶ ἡσύχιον καὶ 
τρίμοντά μον τὰ λόγια. [ε808 ῥτοίεββεά 

᾿πι8ε1, πρᾳὺς καὶ ταπεινὸς τῇ καρδίᾳ. 
Ἐοι πνεύματος ςομηρᾶτε πνεῦμα ἁγι- 
σύνης, οπι. ἱ. 4. [π ἔσπι. ἰΐ. 20, πν- ἰδ 
οουροὰ νυ ἀόαγέ 85 ςοπιγαβιεὰ υἱἢ 
ἤεοὰλ δπὰ ουϊννατάπεββ. ὅ τσλίεὐλ εῤῥνὲϊ 
ΟΥ ἐμὲ ῥοΞκοϑεσίοη οὗ τυλολ τείεσεποε.--- 
πολντελές Βυρρεβίβ δε οὗ ςοποεριίοη 
οὗ ΝνΊβάοπι νν Πίος ἢ 15 ῥγεοίοις ἀῦονα γα δῖ ε8 
(Ρτον. 11}. 15, εἰς} ς΄. 1458. 1. 21, ἰδ], 13, 
ἐν πρᾳύτητι σοφίας δηὰ ἀεΞοτίριίοη οὗἉ 
ἐκε τοϊδάονι ἤγονι ἀδουε, ἰδ. τ. 

Ψεῖ. 5. ποτε τείειβ νλρύυεὶν το ΟΟΤ. 
Βδέογυ 45 ρατί οὗ αἱ... θεόν. ΚΕεέει- 
ἐῆοαβ ἴο ἴῃς ΠΟΙ ογηεη οἵ ἴῃς Ο.ὔΤ. ἅτε 
τάτε ἰη Ν.Τ. δπὰ {πὶ8 ἄρρεδὶ ἴο {πεῖν ὃχ- 
ΔΙΊΡΙς 11 υδῖταῖοβ ἴῃ6 δῇπηϊεν οἵ Ῥεΐεσ ἴο 
Ηεῦ. (χί. 1, 35). Ηδπηδῇ 8 ἴδε οὗ- 
νἱουβῖν δρργορτίδῖς ἴγρε (ολ κε ἱ. τ 
2 ϑάτηῃ.ι 1); δυς Ρεῖεγ 18 {πὶπκίηρ οὗ ἴδε 
τεδάϊιίοηδι :ἀεαὶ ἰβαιίοη οὗ ϑαγδῇ. 

Νετ. 6. ὡς. .. καλοῦσα. Τῇε 
ΟὨΪΥ ενϊάεπος ἴπᾶῖ οδη ὃς δάδυςεά ἔτοπι 
τῆς ΟΟΤ. παγγδῖϊνε ἰβ ϑαγαὰ ἰαμρκεά τοὐἐκ- 
ἐπ Ἀεγεοι απὰ ταϊὰ ... “ διιέ τὠὰν ἰογά ἐς 
οἷά" (ἄεη. χυὶ. 12. Ὑῆε ρῆγαβε, ἰξ 
Ῥτεββοά, ἱπιριε8 ἃ ποηῖη] βυιθ)]εςιίοη 88 οἵ 
ἃ βίανε ἴο ἢεσ ἰογά, αὶ (ῃς σςοηϊεχὶ δἴ ΔηΥ 
ταῖς ἐχοϊυάεβ ἂρ ἀοῤε ἐπ Οοά. ῬΆΪο, 
ὙΠῸ πἴατίβ ἢ τὰς Δβδυπηριίου ἴδδὶ 
ϑδγδῇ ἰ5 Νίττυς, ἐνδάςβ ἴῃς ἀϊ ΠσυΥ ; μὲς 
Ιδυρμέες ννὰβ ἴῃς εχργεββίοη οὗ πεῖ Ἰουν 
δῇς ἀεηϊεὰ ἰξ ἴον ἔδασ οἵ υδυγρίηρ Οοά᾽Β 
Ῥτεζοραῖίνς οὗ ἰδιρῃίεγ (46 «4 ν., ἰϊ. Ῥ. 
3090 Μ). Τπε Βδθθίηϊς ςοπιπιεηίϊδτεβ 
ἀν εἰ] ὕροη τὰς {ες δοοογάεα τὸ ΑὈταμᾶπὶ 
ἃιὰ ἄταν ἴῃς βᾶτης ἱπίδσεμος 28 Ρεΐεσ; 
Ῥυξ τπεγεὰ ἅγε 4180 ἔγᾶςςβ οὗ ἃ ἰεπάεπου ἴὸ 
εχαὶὲ ϑαγαῃ “τῇς ΡῬγίποαββ ᾿᾿ 848 ΒΌΡΕΓΙΟΣ 
ἴο μεσ πυβραπά ἰπ {πε σῆς οἵἁἨ ργοόρῆεου, 
ννῃϊοἢ 851. Ρεῖεσ πᾶν υνἸΒῃ το οοζγεοὶ (88 
5:1. ]4πιεβ σογγεςῖβ τῆς εχαρρεγαϊθά σο- 
δβρεοΐ ραἰὰ ἰο ΕἸ ἰ)Δῃ, 148. ν. χ7).---ἧ ς .. . 
τέκνα. ΟῇἨτβείδη ὑνουχθη Ὀεοᾶπις οΠ]]- 
ἄτεη οἵ ϑαγϑὴ ννῆο ἰ8 Νίγίας ογ νυ βάοχγη 
(ΡΒ11ο0) ᾽υ8ὲ 88 πιεπ Ῥεζᾶπὶς ἌὨι]άγεη οὗ 
Αὐγαῆδπι. Βυῖ (ες ἔασι παῖ ἴΠεγ ψετα 
ΟΠ γίβείδηβ 8 8{}}1 ἴῃ τῆς Ὀαςσκρτουηὰ ; (Ὡς 
εβϑεητίαὶ ροίηξ ἰβ (πὶ ἴῃδν τηυβὲ ἀο ἴῃς 
ννοσκβ ἰγδάϊοηδ!ν δβογὶ θεά τὸ ϑαγδὴ (εὐ, 
Ἐπ. ἵν. ; ]οππ νἱ11.) δπὰ 80 7υϑυϊξν τπεὶγ 
τεοπηΐςδὶ ραγεπίαρε, νεῖμαι πδίυγαὶ οσ 
δοηυΐτεά, Οες. σοπΊρᾶγαβ 1588. 11. 2, ϑαγαΐ 
γομν ν"ιοἱλογ-τ-ἀγαθοποιοῦσαι, ἴδε 
Ῥταβεης ρατζιϊοὶ ρίας ἐπιρῃδβίεεβ ἵπε παρὰ 
ἴοτ σοπεϊπυδηος οὗ ἴπε Ῥεπανίους ἄρρτγο- 
Ῥτίδίε ἴο οπι!άγεπ οὗ ϑαγδῇ.---μ ὴ . . . 
πτόησιν, ἔτοπι Ρτον. ἰΪϊ, 25, ΧΧ. 
Ῥεῖεγ γτεραγᾶβ ϑαγδῃ᾽ 5 (4]βεποοά (6 πη. ἰ.ς.) 
8ἃ8 ἴῃς γἱεϊάϊηρ ἴο ἃ βυάάδη ἴείγοῦ ἕο 
ὙνὨΙοἢ δῆς 85 τευ κε Ὁν αοά. Εδεαγ- 
Ἰεββῆββθ ἵπεη ἰ8 ρατὶ οἵ πε οπαγάςίοσ 
ΜΟΙ 18 βεῖ Ὀείογε ἴΠδπὶ ἴοσγ ἱπηϊδιϊοη 
δηὰ ἴἰὲ ἰ8. τῆς τεβε οἵ οδεάϊεπος ἴο ἴῃς 
νοΐςς οἵ ΝΝν͵βάοπι. Ἐδθδίπὶς ἐχερεβίβ 8ἃ58- 
βοοίδίεβ ἴῃς ἰἄεαβ οἵ ογπαριηέ ἢ τῆς 
τοπικίβεὰ ΤΠ] ἀπά τῃδὲ οἵ ρεᾶςς Ὀεΐνεοι 
ἀϑρδηὰ δηὰ υνἱές ἢ [ΠῈ νΠΟΪς ἱποίάεπί. 
νεῖ. 7. Ῥωμὶν οΓ πιδδαπάς ἰο ἐδεὶν 

τοῖυες. ΑΡρ]οδιίοπ οὗἩ ργίποίρ! ες πάντας 
τιμήσατε.--κατὰ γνῶσιν, ἴος τῆς 
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ὁμοίως συνοι κοῦντες κατὰ γνῶσ ὡς ἀσθενεστέρω σκεύὀ εἰ 

τῶ γυναικείω ἀπὸ νέμοντες τειμὴν ὡς καὶ συγκληρονόμοις 
χάριτος ζωῆς εἰς τὸ μὴ ἐγκόπτεσθαι ταῖς προσευχαῖς ὑμῶν. 

τὸ δὲ τέλος, πάντες ὁ μόφρονες συμπαθεῖς φιλάδελφοι 8 
εὔσπλαγ χνοι ταπεινόφρονες ᾿ 

ἢ λοιδορί αν ἀντὶ λοιδορίας " τοὐ 
ὅτι εἰς τοῦτο ἐ 

νοπιδη ἰ8 ἴῃς ὑνεΆκοῦ ν6886}--ἰἢς ροῖ--- 
νος ἢ τῆς δἰτοηρει---ῃς σδυϊάτοη--- πᾶν 
ΦΆΒΙΪΥ 5πηδϑὴ (ϑὶσ. χὶϊ. 2). ὡς, κιτιλ. 
Ροϊπὲ νυν σοτηπηᾶ δἴξεσ γνῶσιν δΔηὰ τιμήν. 
σκεύει. Τῃε οοπιρατίδοη οἵ Οτεδῖος 
δηὰ οςτεαΐυγε ἴο ροῖίες πὰ οἷδὺ ἰ8 ἰουπὰ 
βιβὶ ἰῃ 188. χχῖχ. τό, Ὀυξ 8 ἰδίδπε ἴῃ τῆς 

ἀεβοιρείοπ οὗ ἐδε οτεδιίοη (Ψ)) οἵ 
Αἄδληι ἴσοπι ἴδε ὅσδβὲ οὗ ἴῃς δαγῖ (( εη. ἰἱ, 
7 ἢ). [π ἰδς ρῥιορῃεῖβ ἴ ἰ8β ἀενεϊορεά 
δηὰ δρρὶὶεοὰ νατίουδῖν (188. χίν. οἴ.) ᾿ἰχῖν. 
8: ]ετ. χνιἱ. 6). [π᾿ ὅ8Δ0Ρ. χν. 7, ἴπεγε ἰβ 
8η εἰαδογαίς ἀεβογίριίοη οὗ ἴῃς πιᾶκοῖς οὗ 
εἷαν ἱπιᾶρεβ, ἱπ νυδίοἢ σκεῦος τερίδοαβ 
“πὶ δηὰ συεξεεῖς τολίεν Ξεγῦς εἶτα 
μϑδὲς ἅτε ἀϊβεϊριίδῃεα ἔτοτλ ἐλδ οομίγαῦν 
φογέ. ΎΠπεπος 51. Ρδὰ] δάορίβ ἴδε ἤριυτε 
δ ἐπιρίουβ ἰξ το 11 υδίγαῖς {πε δυβοίυῖς 
βονετζείρητυ οὗ τῆς Οτολῖοσ, 88 ἰβαϊδῇ ἢδά 
ἄοῃς (βεε ἔοπῃ. ἱχ. 21), ἐἰβεϊηρυ βῃίηρ 
τες5εῖς ἱπέεπ δα Γ07 Κοπομν ἴτοτα ἴποβε ἐη- 
ἑσνάσά ον αἀϊδκομοιγ. [1,Ἀ5Ε}Υ 2 Τίπι. ἰϊ. 
20 δχαῃρ 68 τἢς ραγίίοι]3: Δρρ!οδείοη 
οὗ τῆς ἤρυτε, οα΄ Πίος Ῥεΐεγ᾽ 8 υ8ὲ οὗ 
σκεῦος τεβί9---ἐν μεγάλῃ δὲ οἰκίᾳ (1 Ῥεΐες 
1ΐ, 5, ἵν. 17)... κτλ. Τῇ οοπιραγαῖίνε 

ἔρῳ Ῥζονεβ παῖ δοῖ Ὠυδραπά 
δηὰ υἱέες ἂσε ὑδεϑεὶς δῃὰ δββίβίβ ἴὸ ἐεχοϊυάς 
τὰς ποϊΐοη μας 51:. Ῥδὺὶϊ οουἹά πιεδῃ 
10 ΟΔ1] ἃ τνῖξδ. τῆς νεβ86ε1 οὗ πε πυβραηὰ 
ἰῃῆ στ Ταββ. ἰν. 4..-ὡς . .. ζωῆς, 
ἑπαςρνιμοῖ ας ἐμέν αγὸ αἶξο κεὶγς τοΐ (ἢ γον 
οΓ ἐὰε ργαεο (Ἰϊ. το, 13) οΓ ἴὔΐζε (ἰϊ. 24) : τῇς 
Ἡελνεηΐνυ ἰημετσίϊδηος ἰΒ ποὶ ἀϊδιγὶ δυξεά δο- 
ςοτάϊηρ ἴο φλγίδ!ν συδίοπμ, ννῃϊο ἢ ρσανα 
τὰς ἱέε πὸ τί ρῃβ οὗ πες ονη.-- εἰς . .. 
ὑμῶν. Ι{ δὲ ρῥγάγειβ ἀγε ἴποβε οἵ 81] 
ζει 8) οοπιρᾶτε σ Οοσ. νἱϊ. (τὴν ὀφειλὴν 
ποδι .... ἵνα σχολάσητε τῇ προ- 

σενχῇ). Ῥεῖετν (ελοῃς8 τπδι τηᾶττῖεὰ [16 
πεςὰ ποι---ἰ τῆς νέες δε Ῥγορεσὶυ ἤοη- 
ουτεά---ίπάος τεϊϊρίουβ ἀμεῖεβ, 48 8. 
Ῥδὺ! ἐεατεά (ἰδ. 32 ἢ). 1 ὑμῶν -- γος 
Ἀμσδαπάς (48 υ.Ϊ. σνγκληρονόμοι τεφυϊτεΒ) 
ο΄. 145. ν. 4. 

νν. 8 ἴ. ϑνεερίπρ οἴαυδε δ ἀγεβθε ἴὸ 
411, ἰηςυἹοδείπρ ἀεϊαι]οἀ φιλαδελφία δἴϊετ 
ἙΕσῃλ. χίΐ. ;ο, 1:5-17. 
γε. 8. τὸ . .. τέλος, ἡηκαϊγ. 

Οεουπηεηΐυβ Ὀγίηρβ οὐδ πε ροββίῦϊε σοη- 
ποίδιίοηβ οὗ ἴπε ψοτὰ σοαὶ δηὰ 4180 τῆς 

κλήθητε, ἵνα εὐλογία" 

μὴ ἀποδιδόντες κακὸ ἀντὶ κακοῦ 9 
γαντίον δὲ εὐλογοῦ" 

κληρονομήσητε. 
ἴὰνν ἴος 411 ἴον βίηος ἰονα ἰβ ἴπ6 επά οὐ 
πε ἰϑνν.--τ-όμόφρονες, οΓ ομδ νἰμά, 
μηδέεα, πὶ Ἐρὶς νοσά. ὅ8ι:. Ρᾶυ} 8 τὸ αὐτὸ 
φρονεῖν Ὀυϊ ἤεῖα νος τπᾶπ Ῥάγα!!οὶ εχ- 
τεβδίηρ οῃ. χίΐὶ. 16, τὸ αὐτὸ εἰς 

ήλους φρονοῦντες, δυμπαξεῖς 
βυπιηηλτίδεβ χαίρειν μετ αἱρόντων 
κλαίειν μετὰ κλαιόντων χερν ΧΙ; 
15; ο΄. Ηεῦ. ἵν. 15 (οἵ ΟὨἩτγίβϑι), χ. 34 
(ραγιϊσυ!ας δχατηρὶς ΦΡΘΙΩΣ ν πῇ 
“1ῆε ρῥτίβοηεγβ᾽) --φιλάδελφοι, ε΄. 
'. 22; Βοπι. χίΐ. το, τῇ ἀρ δλφίς 
εἰς ἀλλήλους φιλόστοργοι. --- εὔ σ πλ- 
αγχνοι, ἀϊπά-πεαγίδα, ἰῃ ἘΡΉ. ἱἰν. 

ΟΠΙΥ δεῖς ἴθ ΝΙΤῸ) οουρ!εὰ ΨΠΠ 
ἀἰϊμὰ . . . δονρίυἱηρ ομε αποίκευ; 
ερίτῃεῖ οὗ ]εμονδῃ ἴῃ Ῥγᾶγετ οἵ Μαπδββεβ, 
νεῖ. 7 -- οοπιῤαςείοπαίε, ἴθ ἀοοοτάδηςς 
ψἱ ἢ τηεϊδρῃοσίοδί υβε οἵ σπλάγχνα κιτιλ. 

τες, 

διο 

ἀετίνεά ἔτοπι ἀϊξίετεπι βεῆβεβ οἵ ὨΓΤ- 
Ηετε Ξ- ἐνδύσασθε. . . τὰ σπλάγχνα 
τῆς » Οοϊ. ---ταπεινό- 
φρονές -- τοῖς ταπεινοῖς συνναπαγόμε- 
γοι, ἔσηι. χίΐ. 16, ογ, Ῥτον. χχίχ. 23, ΤΎΧ, 
ἑπβοίεμος πμριδίςίν α νιν διέ ἐᾷς κιρεδὶς 
(ταπειγόφροναι) ϑελονακ εἰαγείκ τοί 
εἰονν (κ. ὕβριε). 

ετ.9. μὴ. . . κακοῦ, τοι οτῃ. 
χὶϊ. 17; “7.1 Τεβδβ. ν. 15; Ῥγον. χχ. 22, 
δαν ποὶ 1 τοῦ! γερονεῤῥέηδε οὐ! (ΧΧ 
τίσομαι τὸν ἐχθρόν) : λῃ Δρρτοχίπιαιίοη 
ἴο Οἢσίβι᾽' δ τερεᾶὶ οἵ ἴδε ἰεα ἑαἰἑοπὶς (Μαῖῖ. 
ν. 38 8) ψ Πϊοἢ Ρ]Αῖο ἤγβε ορροβεὰ απο 
τὰς ἀτεεῖϑ (βες Ογῥέο., Ρ. 40, νν ἢ Αἀλην 8 
ποῖε). --λοιδορίαν ἀντὶ λοιδο- 
ρίας τεΐετβ ἴο ραϊΐεγη εξ Όγ ΟἨσίβε (ἰϊ. 
23). --τοὐναντίον, εὐοπίγαγῥτσίδε. -- 
εὐλογοῦντες υἱτἢ λοιδ., τ Οοτ, ἱν. 
21; ς΄. ἔσπι. χίὶϊ. 14, εὐλογεῖτε τοὺς διώ- 
κονταὰς "αἴ υκε νὶ. 28.--ὅτι. .. κλη- 
ρονομήσητε, ΟΠτίβιίδηΒ πιυδὲ ἀο 85 
ἴεν πόρε ἕο ὃε ἄοης Ὀγ. ΤΕΥ ἅτςε 
πε πενν ἰβγϑεὶ οδι]εὰ ἴο ἱπῃεγίς δ βδίηρ 
'ἰπ ρίδος οὗ ἴῃς ]ονν8, γῆο ἅγε σερζοδαδΐας 
πες Εβδι; ο΄. ἐς ἈΠΤι ἴστε γὰρ ὅν 
καὶ μετέπειτα θέλων κληρονομῆσαι τὴν 
εὐλογίαν ἀπεδοκιμάσθη. 50 ὅτ Ῥααὶ τε- 
νοῦθ68 ἴπε οὐττεηϊ νίενν ννῃϊ ἢ ἰδεπεβοά 
τε 11ἐν ἢ βὰς ἀπά τῆς Οεηι 68 
ὙΠ} βῃπιδαὶ (6 ΑἹ. ἵν. 22 5). 

Νν. 1012 -- ΡΒ. χχχίν. 12-17α. ἱπίγο- 
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γὰρ θέλων ζωὴν ἀγαπᾶ", 

σαν ἀπὸ κακοῦ, καὶ χεί παυσάτω τὴν γλῶσ 

11τδό λον. ἐκκλεινάτω δὲ 

12 ζἴητη σάτω εἰρήνην, καὶ δι 

ους, καὶ ὦτα αὐτοῦ 

ποιοῦντας κακά. 

λωταὶ γένοισθεξ ἀὰ λ' εἰ καὶ πάσχοιτεδι ἃ 
τὸν δὲ φόβον αὐ 

ἐπὶ δικαί 

13 δὲ Κὺ ἐπὶ 
14 εἰ τοῦ ἀγαθοῦ ζη 

δικαιοσύνην, μακά ριοι. 

ΠΕΤΡΟΥΑ Π. 

καὶ ἰδεῖν ἡμέρας ἀγα θὰς, 
λη τοῦ μὴ λαλῆσαι 

σάτω ἀγαθόν: 

φθαλμοὶ Κῦ 
πρόσωπον 

ὑμᾶς, 

ἀπὸ κακοῦ καὶ ποιη 
ὠξάτω αὐτήν, ὅτι ὁ 

εἰς δέησιν αὐτῶν " 
καὶ τίς ὁ κακώσων 

τῶν μὴ φοβηθῆτε 

1 ΈΟς ζηλωταὶ εἄτεε βεοοπάδευ ὑποίδ᾽]8 βυϊίϊευϊ5 μιμηται. 

5 οάοχ Ναϊοδηυβ ἰ8 αἴοης ἰῃ σεδάϊπρ γένοισθε ἴοτ γενησθε (1ῃε ἤτδι παπᾶ οὗ 
Οοάεχ ϑἰπαϊτιουβ ἢ48 γενέσθαι). 

ἀυςεὰ ΡΥ πίετε γάρ 48 ζαπι τ. Τῆε [ἰρ5 
οὗ Ομ τβιίαπβ ννῆο νυν 8ῃ ἴοὸ ἴονε 1ἰΐε πχυδὲ 
δε ἴτες ἔγτοπι ουγϑίηρ δηπά ἔγοτλ ρα α 88 
ψεῖς ΟἸγίβι᾽ 8 (οὐ, 58. αῤμᾶ ἰΐ. 23). ΙΓ 
ἐμρρΣ ἰ8 ἴο ἤδᾶγ ἐπεὶσς ρει ποθ 48 Ης 
εατὰ ΟἾγίβι 8 {ΠΥ 480 τησβῖ τυγῃ ἔγογῃ 

εν] δῃηὰ ἀο ροοὰ (εΓ. ἀγαθοποιεῖν ἀὐονε) 
βεείϊηρ ρεᾶσς νἱτ πη ἀπά νους τπς 
Οδυτοῖ. 
ει. το. Ῥεῖεσ οπιηῖῖβ ἴῃς σῇείοσγίςδὶ 

αυεβιίοη τίς ἐστιν ἄνθρωπος, ννῃΪο} ἰη- 
ττοάυςεβ ὁ θέλων ἱπ τῆς οτρίπαὶ (ΧΧ 
-Ξ- Ηεῦγεν) Ῥυϊ [58 ἱπβιυιεποεά ὃγ ἰξ ἱπ ἴῃς 
ϑυρδετακίοη οὗ ἐπε ταϊγὰ ἔοσ τς βεσοπὰ 
βεῖθοι τγουρῃουῖ, τΤῇε οἤδηρε οὗ 
γαπῶν ( -- Ηεὗτενν) ἴο ἀγαπᾶν καὶ τε- 

τῆονεβ ἴπε Ὀατρατίβπηβ θέλων ζωήν ἀπά 
ἀγαπῶν ἰδεῖν ( -- Ηεῦτενν) ἀπά βεουγεβ 
τῆς θαΐϑηςε δεΐνεεη ἴῃς οἰδυβεβ ἀϊβιυγθεὰ 
Ὁγ ἔπε οπιϊβδίοη οὗ τῆς ορεπίηρ ᾿νογάϑ3.--- 
ἰδεῖν ἡμ. ἀγαθάς ἰβ τῇς παῖυγαὶ 
Βεα|ιεὶ οὗ ἴδε αἰζεγαϊίίοη οἵ πε οτίρίπαὶ 
(ἄαγς ἰο 5ε6 ροοαδ, ΜνἈϊΟὮ 18. αἰτεδάν ἐουπὰ 
ἰπ ες υχχ (ἡμ. '. ἀγαθά ς).--ζω ἥν - 
φαγέλῖν ἴ7ε ἴθ ἴῃς οτἰρίπαὶ ςοτγεβροηάίϊηρ 
ἴο ἀαγς. Τῆς ἴεχὶ δάοριεὰ ὃν Ρεῖεγ 
ταΆκαβ ἰΐ πιοδῃ δέεγηαὶ ἽΝ Ρδτ811εἰ ροοά 
ἄαγς. Οηὶν νἱἢ δὲ ἱπεεγρτγειϊδιίου 18 ἴδε 
αυοίαδιίοη Ρετιϊηςηϊ ἴο Π18 ἐχμογίδιου : οἷ 
ἐλαὲ γε νερὴξ ἱπλενὶἐ δίοςοῖησ (0) νπτἢ 
“κοτο-ἑπκεγέίονς οὗ ἐδε ργασε οὐ 11{2 (7).---- 
πανσάτω, κιτι λ., ῬΑΓΔΪ]εὶ μὴ . .. 
λοιδορίαν (9) ; εἴ. ἴ1. 22 ἔ. 

νεῖ. 12. πρόσωπον Κυνρίον, 
ϑξελμουαλι'ς 7αεε, ἱ.6.»ν τονταίλ (Τάτσατα, ἐδδ 
αοε οΥ ελκουαῖ τυας ἀπρΎ}) 848 ἴῃς ἴο]- 
Ἰονίπε οἴδιδε, ἐο ἐμέ οὔ᾽ ἰλε γεριθιδγαμοα 
ΟΥΓ ἐδένε. ... βῆοννβ ; οὔ. 1ἅτη. ἷν. 16; 
Ῥβ. χχὶ. 9. Βυΐ Ῥεῖες βίορβ βῃογῖ δηὰ 
Ἰεᾶνεβ σοοπὶ ἔοσ γερεπίδηςε. 

γει. τὸ κακώσων εςῆο685 ποιοῦν- 
τας κακά (15 ζηλ. τοῦ ἀγ. δςὐῇοεβ 
ποιησάτω ἀγαθόν) ; δυῖ ἰῃς ρῆταδε σοπλε8 
αἰ8ο ἔγοπὶ Ο.ὕΤ. : 188. 1. ο, Κύριος βοη- 
θήσει μοι" τίς κακώσει με;--τοῦ ἀγα- 

θοῦ ζηλωταὶ. Τῆς ρῆγαθε βυπὶ8 ὺρ 
ΨΟΙΟΙΙ,. ΑἹ! παῖ ννὰβ σοοὰ ἴῃ [υἀδλίδηι, 
δόνανες ἰδ τῆλ μάνα Ὀδεη ρεγνετίεά, ἤπᾶβ 
ἰϊ8 Πι]δΊπχεης ἴῃ τς πενν ἴδγϑεὶ (Εοηι. χ. 
2). ϑονιό εν ψετῈ ΖαΔίοἵβ, εἴη σ᾽ 
τπεῖὶς Ζεᾶὶ ἑος (ἃς [μογτὰ οσ Ηἰβ [νανν, 'ἰκα 
Ῥμίπεμδβ δηά ἴῃς Ἡδβπιοηδεδηβ (αι Μδος. 
ἰϊ. ῥαςεένι) : αἱΐ ΟὨγβείαπϑ βῃουὰ δε σέα- 
ἰοὶς ξον ἐλπαΐ τοκίελ ἰς ροοά. 80 Ῥδαὶ 58 
οἵ Βίπλβεϊ [88 Ῥῃαγίβες [πὶ ἢς ννᾶβ α σεαϊοέ 
ῶν τὶς αποεείγαὶ ἰγαάἑίίοης (αἱ. ἱ. 14). 
ΕἘρι δίπι 88 ἕο ἴῃς Ἵοοϊϊεᾶρις οὗἩ ϑἰπιοῦ 
τῆς Ζεαῖοι ἔπε νογὰ τεϊδἰηςἃ ἃ θανοὺσ οὗ 
ἰῖ8 το βηΐςδὶ βεῆβε ; οὖ. Τίς, ᾿ἰ. 14, ἐλαέ Ηε 
»ερλί εἰσαηδε ΝΜ Ἡ νιδοῖ α ῥεομίδαῦ 
ῥεοῤίε, εεαϊοὶ οἱ ροοά (καλῶν) τσογὰς ; ο΄. 
δἰ ΠΥ α8ὲ οὗ ρ' οᾳ -- ῬΡῃδγίβες 
(Άοπι. '. 1. τοῦ ἀγ. 1ῃ επιρμαῖίς ροϑί- 
τίοη. 
γε. 14. ἀλλ'. .. μακάριοι. 

Ναν ζ )ε «πομίά αοἰμαϊϊν «εθεν---ἰξ βοτης 
οης, ἀεδρίτε ἴῃς ργορμεῖ (13), βΒῃου!ά πάστῃ 
γου--ὔον ἐδ τακο οὗ γἱρ λίδομσπεσς, δἰ εοςεα 
αγέ γ6. Ῥεῖδσς δρρεδῖὶβ ἴο [πὸ βαγΐπρ, 
μακ' . οἱ δεδιωγμένοι ἕνεκεν δικαι- 
οσύνης (Μδῖι. ν. το).--πάσχοιτε, εἰ 
ψ ἢ ορίδεϊνε (οὐ, 7, εἰ θέλοι) ἰ5 πδεὰ τὸ 
τεργεβοπίὶ δηυτῃίηρ 48 ρεπογα! νυ Ροββίδῖ ας 
νπουϊ τεραγὰ τὸ [Π6 ρεησγαὶ οἵ δοῖπδὶ 
δἰτυδιίοη δὲ ἰἢς πιοσίεης (Β1488, Ογαρινιαν, 
Ρ- 213). Τῆε δάδιτίοη οὗ καί ἱπιρ}1ε8 τπαὶ 
πε σοπΌΡΘΏΟΥ 18 ἈΠΠ ΚΕΙ͂ το σοὺς ἀπά 
ἰ8 θεβὲ γσεργεβδθηϊεᾶ ὃν δῃ επιρῃδβὶβ οα 
ϑμομϊά. Ὑπὲ τηεδηΐηρ οὗ ἴῃς νετὺ 15 ἀ6- 
τεγηγϊη δὰ Ὁ κακώσων ἀδονε, ἐΐ γε «λομίά 
δὲ λαγιιδα, {.6.,) ὉΥ Ρεΐβοηβ ὑπβρεοϊῆεά 
(αὐτῶν).--δικαιοσύνην ρετῆᾶρβ ϑὺρ- 
Βεϑιεὰ ζηλωταί, οΥ, τ Μδος. ἱ!. 27-29, πᾶς 
ὁ ζηλῶν τῷ νόμῳφ.. .. ἐξελθέτω. . . τότε 
κατέβησαν πολλοὶ ζητοῦντες δικ. καὶ 
κρίμα.--τὸν δὲ φόβον... . ὑμῶν. 
85 ὑνευδραρόδει τ: νη]. σ2 ἢ, ὩΣ; ἐπέ 

ον αὐτοῦ μὴ φοβηθῆτε μ' 
ταραχθῆτε" κύριον κω ἁγιάσατε καὶ 
αὐτός ἔσται σον φόβος. Τῇε 5οτίρίυτε 
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Κν δὲ τὸν ΧΡ ' ἁγιάσα 
πρὸς ἀπολογίαν παντὶ τῷ 
ἐν ὑμῖν ἐλ 

συνείδησιν ἔχοντες 
αισχυ θῶσιν οἱ ἐπηρεάζον 

ἀναστροφήν" κρεῖττον γὰρ ἀγαθο 

ΠΕΤΡΟΥΑ 

τε ἐν ταῖς καρδίαις ὑ 
αἰτοῦντι ὑμᾶς λογοῖ 

πίδος ᾿ ἀλλὰ μετὰ πρα 
ἀγαθήν ἵνα ἐν ᾧ κατα 

τες ὑμῶν τὴν ἀγαθὴ 
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μῶν ἕτοιμοι ἀεὶ ᾿ς 
περὶ τῆς 

ύτητος καὶ φόβου 

λαλεῖσθε32 κατ- τ6 

ἐν Χῶ 

ποιοῦντας εἰ θέλοι 17 

1 ΤΏγεε βεοοπάδγυ υποίαἱβ τεδὰ θεόν (64) ἴοτς Χριστόν (Χ). 
ΞΈοΣ ἐν ᾧ καταλαλεῖσθε Οοάεχ δἰπαιτίουβ νυν οὐδε δυϊπογίειεβ τεδάβ ἐν ᾳἷ 

καταλαλῶσιν ὑμῶν ὡς κακοποιῶν.---Δῃ ἀδβδἰ πιΔἰίοη οὗ τῆς ἰεχί το ἰΐ. 12. 

Τοσγεβροπάϊηρ ἴὸ ἴπε βαγίηρ, ἔδαρ πο 
ἐλονε ἱλαὶ χῆι ἐλς δοάν Εἰ ,),εαγν γαέλεν 
ἀὐνι ἰλαί σαπ ἀεξέγογ δοίλ τομὶ απά δοάγ 
{Μαῖς. χ. 28 ραγα!εἶβ τυκε χὶϊ. 4 ἢν Πέτα 
τῇς ἀεεοτίρθοη οἵ Οοὰ ἰ8 πιοάϊθεά). ΤῊς 
5εηδβε οὗ ἴδε οτἱρίηδὶ, ̓ δ ποὶ τολαΐ ἐλεν 
{λε [ρ !ὴ “καν; ϑελουακ ο ΗοΞίς Ητνι 
σλαὶδ γε ἐεουπὲ κοὶγ απὰ ἰδὲ Ηἰνι δὲ ἐλκδ 
οδεοεέ οΓ γομῦ ζεαν, ὯΔ8 Ὀεεη ἰῃ ρατί 
δρδηάδοηεᾶ. Ἐογ ἰξ ἰβ βἰπιρίες ἴο ἴδε ἐλε 
αν 85 τείειτίῃηρ ἴο ἔδς εν! ἢ ΨΠΙΟῃ 
Ἐμεῖς Ἔποσηΐεβ (γΥ ἴο τεσσ ν ἴποπὶ, [πᾶπ τὸ 
ΒΌΡΡΙΥ ἴῃς ἰάς4 τῃαὶ ἐμεῖς ἐποσηΐεβ Ἔτη ρου 
δε πιεᾶηβ ὉΥῪ ψηΐϊςἢ ΠεῪ {πεπηβεῖνεβ 
Μοῦ θὲ ἱπειπγίάδιεά, Οοπηρατς 111. 6.--- 
τὸν χριστόν, ρ[ο885 οη κύριον -- [ε- 
Βονδᾷ; οἵ. 11. 3.--ὲἐν ταῖς καρδίαις 
50. ΤΆΣΙῈ ῥτοξεββίοη. Ῥεΐεσ ἰ8 ὑγοῦδϑ! 
«Ὠἰηκίὶπρ οὗ πε6 ργεβογιίδεά ργάγε, Ηαἱ- 
ἐοτοεά δὲ ἐκ παπιε, εἰβεννετε ἱπ Ν.Τ. ἴὲ 
Βεϊοηρβ ἴο ἀαοά [ο βαποιν ΟἸγίδε δηὰ 
ταεη.--ἔὅτοιμοι ἀεὶ πρὸς ἀπο- 
λογίαν, γεαάν γον γεῤίν. Τῆς οοη- 
[τδϑὲ δεϊννεεῃ ἴβε ἰπνναγὰ πόρε (ραγδι 1618 
βδῃοιβοδλθοη οὗ ΟἾγίβὲ ἴῃ ἴῃς μετ) δηά 
ἴδε βροκεπ ἀεΐεπος οὗἉ ἰξ ἰ8 ποῖ ἱπϑίβεεὰ 
προ ; ἴδε βεοοηά δέ ἰ5 ποῖ ἴο Ρε δοοεριςά. 
Τςε υ8ὲ οὗ ἴπε πουη ἰπ ρίδος οἵ νεγὺ ἰδ 
ομιδεβοϊεσγίβεις οἵ 81. Ρεῖεσ. Τῆς ΡΙῪ ὕροπ 
ἀπολογίαν ὀκοϊ-τσογὰ ἀιλὰ λόγον ςαπηοὶ 
δε τεργοάυοεά. Ῥχορεῦὶν τῤεέεολ ἐπ ἀε- 
πες, ἃ. ἰ8 υϑεὰ τηεϊδρποσίοδ!γ (ΝΒ 
παντί) Ὠετε 88 ὃγ ϑῖ. Ρδὺ] ἰπ τ Οοσ. ἶχ. 3, 
ἡ ἐμὴ ἀπολογία τοῖς ἐμὲ ἀνακρίνουσιν ; 
ψνΒεῖς αἷδο, ἐπουρ ἀποῖπες ἰδοδηίςδὶ 
ψυοτγὰ ἰδ ἱπισοάνυ ὯΟ τεΐδσεπος ἰ8. ἰῃ- 
τεηάεά το ἔοσπλδὶ ργοςεεάϊηρβ ἰῃ ἃ οουτί οὗ 
ἴανν. 8ι:. Ρεῖεγ ἰ5 πη κίπρ οὗ ἔπε ργοσγωηΐῖβε 
ΨΨΒΪΟΒ δα ίπλεεὶ οηος ἐοτγίειςὰ ἔογ υη- 
ννοσῖδν ἔεᾶσ, 1 τοῦ σίυς γομ νιομίξ απᾶὰ 
τοϊτάονε (Ἰὰκε χχὶ. 14 ἴ,,) χίϊ. 11, 0868 
ἀπολογεῖσθαι; Μαῖί. χ, 10, λαλεῖν).--- 
παντὶ... .λόγον, ἰο0 δύεγν οηξ (ἴοτ 
ἁδιῖῖνε οἷ. τ Οοσ. ἰχ. 3) ἐλαὲ ατασίκ οὗ γον 
Ὧ" αεεομμί. ΤὯδ ρῆγδβε (σοσηρᾶγε δ ενεος- 
ἐκεπὲς Αραΐπεὶ Οπείογ, Ρ. 868, ἐνεκάλουν 
καὶ ἀπήτουν) τες 8115 ἴῃε Ῥαγδδὶς 
οἵ ἰδε ϑιεινασγά οὔ σι ρπίεουδβηςββ, οὗ 

Ψ Βοπὶ Πἰβ ἰογὰ ἀεπιδηδεὰ δπ δοοουπὶ 
((υζε κχνὶ. τ 1), 25. αἷδο τε πιείδρδοσ οἵ 
ἵν. 1ὸ, ὡς καλοὶ οἰκονόμοι. --- μετὰ 
πραύτητος καὶ φόβον, ευὐἱέλ »νιεεὰ- 
πέϑδς (7. νεῖ. 4) απὰ 7εαγ οΥ ΟΘοὰ (188. ἴ.ε. 
8δ8 ἴῃς βᾶπιε ρΙαὺ οπ ἴῃε βεῆδεβ οἵ βραγ). 
--συνείδησιν ἔχοντες ἀγαθήν, 
ἰῃτεγπηεάϊαϊε βίερ Ῥεῦννεεη διὰ σ. θεοῦ 
δηὰ (ἢς αυλβὶ-ρεγβοηϊβοριίοη οἵ σ. ἀ. ἰῃ 
νεῖ. 21; 80 ϑῖ. Ρδὺϊ] βᾶγβ οὐδὲν γὰρ 
ἐμοῦτῷ σύνοιδα (1 Οος. ἶν. 4) θυ ροεΒ ὁπ 
Ῥεγοπά ἴδε Ἄσοησαδὲ Ῥεΐννεεῃ βεϊὐυάρ- 
τηεηὶ δηὰ τπδὶ οὗ οἵπεσ ᾿πιἢ ἴο ἀοάξβ 
͵υάρτηεπι. Μετ. 17 τὶ ὑυς τῆς ἐχρίδπδ- 
ἴοῃ μετα.--ἶνα . .. ἀναστροφήν, 
Βεπεγα! βδιίοη οἵ Ῥεΐεσ᾽ 5 βεζβοῃδὶ εχρεσὶ- 
εῆςε δὲ ΡῬεπίεοοβί, γε ἴῃς ]ενν8 ἤγβί 
βοοθδεὰ πὰ (πδπ ψνεσε ρίετοεά τὸ τῆς 
δεατγὶ (Αςἰβ 11. 13, 37). Μρεερεοβεπίαθοπ 
8 Δρρδγεηῖτν τῆς εχίθηϊ οὗ {πεῖς ργεβϑεηὶ 
ΒΌΠεγίηρ (17) δὰ τπ|8 ἴμεν ἅτε ἐποους- 
Αρεᾶ ἴο ἢορε πᾶ δε εἰορρεῦᾶ. Τῆς 
Βεδίβεη ὙὙ1}} βοπιεῖον ῬῈ Ῥυὲ ἴο βῃαπις 
ἔνεῃ ἰξ ἴεν δζς ποῖ οοηνετγίεά (ἰϊ. 12).--- 
ἐν ᾧ, ἐπ ἐλ νιαϊίον ἐπὶ γόσῤῥεοέ Οὗ τολίεκ; 
8ες ἰΐ, 12.--ἐπηρεάζοντες, οὐςυτβ 
ἴῃ [κε νὶ. 28, προσεύχεσθε περὶ τῶν 
ἐπηρεαζόντων ὑμᾶς, δηὰ τπετείοτε ςοπεβῦ- 
ταῖε8 ἀποῖπεογ Πίηϊ οὗ οοπίδοϊ Ὀεῦνεεη 81. 
[κε δπὰ Ρεῖεςσ (οἷ. χάρις, ἰϊ. 19). Ασίβ- 
τοῖα ἀεῆπεβ ἐπηρε ς 45 “ διπάγαπος 
ἴο ἴῃς ννβῆεβ οὗ ἀποῖμεσ ποὶ ἔοσ ἴῃς βαίε 
οὗ ρμαϊηίης ἀηγίμηρς οπεβεῖ Ὀὰὲ πῃ ογάες 
το ὕαυϊκ ἴῃς οἴδιετ""---ἴῃς βρίγίς οὗ τὰ 
ἁοξ ἴῃ τῆς τηᾶηρετ. Οτάϊπαγν ἴῃς νετῦ 
ταθδῃβ {0 ἰδεῖ, ο΄. λαλῆσαι δόλον (1ο).--- 
ὑμῶν . . . ἀναστροφήν, γοηγ 
ἰροϑθεδεῖνε δεηίεῖνε ργεοθάεβ ποῦ ἰπ 

εἰ !εηἰβεῖς ατεςκ) ροορά-ἐ»-Οὐγίςέ δελα- 
αἱοῶν: ἐν Χριστῷ (ἷν. 14, 16) ἰ8 Ῥγαςσις 4} 

αἰναϊεπὶ το Οὐγίδέαη, ο΄. ἐξ ἀην ἐς ἐπ 
Ολγὶσέ α πέτο ἐγεαίπγε. 

Μεις. 17. κρεῖττον, φ: ὶϊ, το ἔν, ννῆεγς 
χάρις κλέος σοττεβροπά ἰο μισθὸν περισ- 
σόν οἵ {πε δουτοεβ. ---ἰἱ θέλοι τὸ 
θέλημα θεοῦ. Αραΐπ ορίδιῖνε ἱπι- 
1168 τῆδι ἰξ 15. ἃ ρυγεῖγ Ὠγροίμεῖῖςδὶ οαδε 
Μὰ νεῖ. 14). Εογ ἴδε 86π|):- ρεσβοηϊβοφιίίοῃ 
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18 τὸ θέλημα τοῦ Θῦ πά 
ἅπαξ πε 

ἡμᾶς προσαγάγῃ 

οἵ ἐδιὲ τοὴϊί οΥΓ αοἀ οοταρατε ἘΡῆ. ἱ. 11, 
ψεῖε ἴῃς θέλημα Π48 ἃ βουλή ; 80 Ραυΐ 
18 Αροϑβεῖε ἑκγομρὰ ἐκε τοῦ!ϊ οὐ Οοά (ι (οτ. 
ρα; 2 Οος. ἴ. τ). Εοτ ἴδε ρἱεοπαβιεὶς ἐχ- 
βεεϑοῖσα ο΄. τε νεῦρα! ρδαγδὶ]ε] ἐάν τις 

Ὦ τὸ θέλημα αὐτοῦ ποιεῖν, οἴη νἱϊ. 
17. 80. Οοάς ῥαϊίεπεε τας τοαϊίϊηρ 
(νεσ. 20). 

ες. 18. Ὑῆε δἀναπίαρε οἴ βυιβετίηρ ἔοσ 
ν»εἷ!-ἀοίπρ ἰδ ἐχεπιρ ΒΘ τπ τς ἐχρετγίεηςς 
οὗ Ο"γίβε, νῇο ρδίηεὰ {πετοῦν αυϊοκεηΐηρ 
(νες. 21) ἀπὰ ρίογυ (νεσ. 22. Ηονν ἔᾶσ ἴῃς 
Ῥαϊζετῃ Ἀρρίιεβ ἴο ἴῃς ΟΠγίβείαπ 18 ποῖ 
οἰεᾶσ. ΟΠ σίβὲ βυβετεά ομες γογ αἷϊ ἀοοοτάϊηρ, 
τὸ ΗεΡ. ἰχ. 24-28 ; {πε ΟΠ γι βείδλη βυ θῖεγβ ΔΓ 
αἰ ες (ν. το). Βυϊ ἄοεβ {πε ΟὨσίβείδῃ 
βυῆει δἰ8οὸ 707 οἷς  8:. Ρδὺ] δῃά ἵρῃπᾶ- 
τἰωυβ βρεὰκ οἵ {πεπηβεῖνεβ δ8 περίψημα 
περικαθ τα; Ἄοοπηρᾶτε ἴῃς νδῖυε οἵ 
τρῃίεουβ πιεη ἕο ϑοάοτωυ. Βαϊΐ ἐνεὴ ἱῇ 
Ῥεῖεσ οοπίετηρ αἰςοὰ (5 ρᾶγα!]εἷ ἱἰ ἰβ φαϊῖα 
βυδοτάϊπαϊς ἴο πε παῖ ἰάεα, ἐμ τολίοκ 
(φῤὲγνὶ) ἐυδοι ἰο {λέ τῤίγὲ5 ἐπ ῥνίδοη κὸ 
τοεπέ απὰ ῥνεαολεά ἐἤεηι ἐλαΐ αἰξοδεγεά 
πε ποθ α ἐΐπιε τσλέμ ἰζε ῥαίἑεηοε οὗ 
ΟΘοά τοας τοαϊέϊηρ ἐπ ἐδε ἄαγς οὗ Νοακ 
τολέϊο ἰλς αγὰ τοας δεὶηρ βέίεά ομί. .... 
Τῆε 8ρίτι 8 νῆο ἀϊδβοδεγεά ἱπ ἴῃς ἄδγβ οἵ 
Νοδῇ γε ἴῃς βοῃβ οἵ αοὰ ἀεβοσ θεά ἰπ 
αεη. νὶ. :-4. Βυῖ τῃετα 8 ἰπ ἴῃς οᾶβε οὗ 
ϑαγδῃ 5:. Ῥεῖεσ ἀερεπάβ οπ ἴῃς οὐτγγεηΐ 
ἰταάϊοη ἰῃ νἤο ἢ ἴῃς οτἰρὶπδὶ ταγτ Πδ8 
Ῥεεῃ π᾿, τησόιηφά, δηὰ Ἀπιριημοά: ἐμὰ ἀε- 

ος ΒΌΡΡΙΙ 65 δὴ δάεαυαῖε ἐχραπδῖϊοι 
ΟΥ̓ ἀπῆσα 1168 ψΐον βάνε Ἡετα ἰουπὰ 
Βεῖα δηά ἰπ νεσ. 21, ργονὶ δὰ τῃδὶ τῇς 
ΡΙ ἴῃ βἐδίεπιεηῖ οὗ ἴῃς ρτεδοιίηρ ἴῃ Ηδάεβ 
8 ποῖ ρτελυιάσεά το Ὀε ἱπηροββιθῖε. Τῆς 
ἱπχροτίδηϊξ ροϊπῖβ ἰῃ τῆς ἰταἀϊτίοη 88 ρίνεῃ 
ἰῃ τῆς Βοοῖκ οὐ Εποςῇ (ν].-χνῖ. οὐ. 100 11:68 
μὴν Ὅτε 885 (ΟἸ]οννΒ: ἔπε δηρεῖβ ὙΠῸ Ἰυδῖεά 

ες ἴῃε ἀδιιρῃίεγβ οὗ τε ἀεβοεηάεὰ ἰπ 
ἴῆς ἄδγβ οἵ αγεὰ 88 ἢίβ πᾶπης (Ὀεδοθηϊ 
βῆοννβ. Τῆς οί άγεη οὐ τπὶβ8 υπϊαννέα 
Ὀηΐοη ἡνεσα ἴῃς ΝΕΡΠΙ Π πὶ ἀπά τῃς ΕἸϊυά. 
ΤΏΕΥ αἷδο ἰδυρῆς πιθῃ 411 εν} δγίβ 80 
ἐπᾶῖ {ΠΕ ΡῬεγίβῃεα ἀρρεδιίπρ ἴο αοά ος 
)υδῖῖςε. Αἱ ἰδὲ Ἐποοῦ ννᾶβ βεῃϊ ἴο ὑτο- 
πουηςς (ἢς βεπίδηςς Οὗ Γςοηάεπ)ηδίίου 
ρου ἴπεδβε ννδΐϊοπετβ, νῆο ἰπ ἴδσγοσγ Ὀ6- 
βουρμὶ Πἰπὶ ἴο ργεβεηΐ ἃ ρει πο το αοά 
ου ἴπεὶς Ῥεμα!ῖ, ΑΟοάἁ τεΐιβεά ἴο στδηὶ 
πεῖ ρεᾶος. ὙΠΕΥ ννεσε βρί τ 8 εἴεγηδὶ 
διὰ ἱπησηοσίδὶ ἡνηο ἰταπβρτεββοὰ (πε ᾿ἰης 
οἵ ἀετηδτοδιίοη Ὀεΐϊννεεη τηεπ ἂπὰ δηροΐβ 
δηὰ ἀϊδοδεγοά ἴῃς ἴᾶνν τῃδὲ βρί γειὰ] θεῖπρδ 
ἄο ποῖ τηᾶσγυ πὰ Ὀερεῖ οὨ ]άγεη Κα πηεη. 

ΠΕΤΡΟΥΑ 

σχειν ἢ κακοποιοῦν 

ρὶ ἁμαρτιῶν ἔπαθεν 

θανατωθεὶς μὲν σαρ 

1Π. 

τας" ὅτι καὶ Χξ 
δίκαιος ὑπὲρ ἀδίκω ἵνα 

κὶ ζωοποιηθεὶς δὲ 

Αὐοοσάϊηρν ΠΕΥ ἅτε δουπά ἀπά {πεῖσγ 
οὨΠάγεη βίαν οπε δποίμεγ ἰεανίηρ ἐῃείγ 
ἀϊδετηροάϊεά βρίγιβ ἴο ργοραραὶς βἰπ ἴῃ 
τῆς νοι ενεη δέξεσ ἰξ ἢδβ Ὀεεη ρυζρεάᾶ 
ΌΥ ἴδε ΕἸοοά. Βυὲ ΟἸτγίβείαηβ δεϊϊενεὰ 
ἴδει ΟὨγῖβι οᾶπ)ε ἴο βεεΐ δῃὰ ἴο βᾶνε ἴδε 
Ιοβὲ δπὰ τῃς οαρεῖνεβ ; 811 [ΐπρβ τε ἴο Ῥεὲ 
δι δ)εςιεὰ ἴο ΗἸπ.. 80 Ρεῖες βυρρίεπιεηῖ 
ἴδε τγαἀϊτίοη νυ Πϊςἢ πε δοςερίβ. Εοτ Πὶπὶ 
1ξ ννᾶβ ποῖ τλεγεῖν ἱπιροτίδηϊ 85 οοπηεοϊεὰ 
ψ ἢ τἢὲ ΟπΙγ εχίβεὶπρσ οἵ ἰπε [,δ8ὲ 
7υάρπιεμς οὐ λῃ αἰϊεγηδῖινε ἐχρ  δηδιίομ 
οἵ ἴῃς οτἰρίῃ δηά Ἴοπείπυδηος οἵ βίῃ 
Ῥυΐ 4180 δ8β ἔπε ρτεδίεδὶ ργοοῦ οὗ ἴῃς 
ςοπιρίεῖς νἱςίοτΥ οὗ Οτίβὲ ονες ἴῃς πιοβὲ 
οὐβειπαῖς ἀπὰ τνοσϑῖ οἱ βίπηεγδβ.---δν ᾧ σε. 
πνεύματι: 45 ἃ δού]εδ8 βρίτίς ἴῃ ἴῃς 
ξεποά Ὀεῦνεςη τἰῃς Ραββίοη (18) ἀπά ἐδε 
εβυστοςτοη-Αβοεηβίοη (22).---καί, εὐδη 

ἴο ἴῆε τυρίοδὶ τεῦ εῖ8 πο δά βἰπηεά ρδδβὲ 
Τογρίνεηεββ δοοογάϊηρ ἴο ρῥγε- Ὁ γίβιίδῃ 
ποϊοηβ.--τοῖς ἐν φυλακῇ πνεύμ- 
ασιν, ἐλε τῤὶγὶίς ἐπ ῥγίδοπ, ἰ..., τῆς 
δηρεῖβ οὗ σεῃ. 1... ῆοὸ ψΨεγε ἰδεηειβοά 
ἢ ἢ») τρῤὶγὶἐ οἵ αεη. νὶ. 3, ἀπὰ ἵδπεσε- 
ἴοτε ἀδβογὶ 858 πανὶπρ ὕεεη βεηΐϊ ἴοὸ ἴῃς 
εατῖῃ Ὁγ αοὰ ἰῃ ος ἔογπι οὗ {πε ἰερεπὰ 
(Τ υδὲ1εε8, ἰ.ς.). Τῆς ἤδπις Τςοηϊαὶπβ αἴ8Ὸ 
τὰς ροΐηι οἵ τμεῖγ οἥεηάίηρ (ΕΠποΟἢ βυπὶ- 
ταλεϊβεά αὐονεὶ ; οὔ. 2 Ρεΐεσ ἴϊ. 4; ]υὰς 6 ; 
δηὰ τῆς Ῥσορἤεου οἵ 188. ἱχὶ. τ (ψῃϊοῃ 
7εβι8 οἰαίπιοά, ἴυκς ἱν. 8 (), κηρῦξαι 
αἱ; τοις ἄφεσιν. ΤΏεβε βρίτιϊ8 νετα 
ἐπ τσαγὰ ΜΜΏΕΠ ΟἾτῖβὲ ργθδοῃεὰ ἴο πεῖ ἱπ 
δοοοτάδπος ψ ἢ Οαοά δ δβεηΐεηςς, δὲκαὶ 
ἐλέη ἐπ ἐλε ἀοῤίῆς οὗ ἐπε εαγίκ (ΤυὉ. 
ν. 6).--ὀ κήρν ξεν -- εὐηγγελίσατο, (οἵ. 
Γυκε ἰν. 8. Βείοτε ΟἸγίδὲ οᾶπις, ἔΠΕΥ 
Βδά ποῖ πεασὰ ἰἢς αοβρεῖ οἵ αὐ 8 Εείψῃ. 
Ἐποοδ᾽ Β πχεαϊδιίοη (118. Βαῖ αἱ Ομ γίϑι᾽ 8 
τεδοῃίηρ ἴΠεῪ τερεηιεὰ [κε τῆς πε οὗ 
ἰῃανεῃ ; ἴοσ ἰξ ἰβ βαϊά τῃδὲ αηγσεὶς ςνὸ- 

“7εεἰεά ἐκενιδεῖνες ἰο Η νι (22, ς[. ὑποτάσ- 
σεσθαι, τὨτουρπους τῆς Ἐρίδβε1ε.---ὁ π ε- 
ιθήσασίν ποτε, ἰΠεὶς ὨΠἰβιοτὶς ἀΐδ8- 
οὐεάϊεηςς οτἵ τεῦ ε]ΠἸο ἷ8 ἰδίεπί ἴῃ ἴῃς πϑτ- 
ταῖῖνες οἵ ὅεη. νὶ. δηὰ εχρουπάεά ὃν 
Ἑποςῇ; οἷ 1ἰ. 71. 10 | 7χ, ἵν. τ7. ἴῃ υΧΧ 

ἀπ. ςοπιπιοη!ν -- τεδεὶ (Σ 7 }).-- ἁ π ε- 
ξεδέχετο. . . μακροθυμία, 
Οοά'ς ἰοηρ- εἰ εγὲηρ τας τοαιρἑηρ. ὙΠε 
τεδάϊηρ ἅπαξ ἐξεδέχετο ἰβ8 δἰἰγαςῖίνε, 85 
ΒΌΡΡΙγπρ ἃ τείεγεπος ἴο ἴδε ργεβεηῖϊ 
Ῥεποὰ οἵ νναϊτπρ ὙΠ ἢ Ρτ' τε 
βεοοπά δπά ἤπαὶ 7υάρτηεηι (Εοπ. ἱΐ. 4, 
ἷχ. 22. Τῆς (τδάϊίοη ἰεηρίπεη8 (πε 
Ῥεηοᾶά οἱ πάρεσις (Βοπι. {ἰ], 25); δυϊ 



18--ἂι. ΠΕΤΡΟΥΑ 

πνεύματι - ἐν ᾧ καὶ 1 τοῖς 
ἐκήρυ ἕἔεν ἀπειθήσασίν πο 
μακροθυμία ἐν ἡμέραις Νῶε κατα σκευαζομένης κειβώ 
του εἰς ἣν ὀλίγοι του τέστι ὀκτὼ ψυχαὶ διεσώθησαν δι᾿ ὕδα- 
τος" ὃ καὶ ὑμᾶς ἀντίτυπο νῦν σώζει βάπτισμα οὐ σαρ- 21 
κὸς ἀπόθεσις ῥύ που ἀλλὰ συνειδήσε ὡς ἀγαθῆς ἐπερώτη 

ἐν φυλακῇ πνεύμα σιν πορευθεὶς το 
τε ὅτε ἀπεξεδέχετοξΞ ἡ τοῦ Θῦ 20 
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1 Ὅς. Βεπάεϊ Ηδσσὶβ 'νου]Ἱά τεϑίοτε ἑνώχ δἴϊες ἐν ᾧ καὶ (4), βιρροείηρ ἐπα ἃ βοσίδε Πδβ Ὀ]υπάετεά “ἴπ ἀγορρίπρ' βοπιε τερεαιθά ἰεἰξεγβ᾽" (2 οᾶβε οἱ λαῤίοργναῤἈ»). 
δι4ε-1ρλὶς ὁπ Νεῖ Τεσίανιοπέ Ἀδδεαγοῖ, Ὁ. 208. 

3 Ετδβιηυβ βυρροβίπρ' ἂπ Βαρ᾽ ορταρῆν τεδὰ ἅπαξ ἐξεδέχετο ἴοτ ἀπεξεδέχετο. 

ϑ8ες 

8:. Ρεῖεσ {{π|118 18 γ δδάϊηρ τολὲΐφ ἰὰε Αγὰ 
τσας δεὶηρ βέίεά ομὲ ἴῃ δοοοτάδπος ὑπ ἢ 
σε. 1 Αἀδηλβ ἱγαπβρτεβδβίοη 6 ἰᾶκεη 
85 ἴμε οτρίῃ οἱ βὶπ τῇς Ἰοπρ-βυδετίπρ ἰ8 
81} ρτεδῖει. ὙΠε ἰάεα βεεῖῃβ ἴοὸ δε ἄυς 
ἴο ἐνεθυμήθην, 1 γεπεοιεά, οἱ τῇς ΓΧΧ, 
ὙἘΙΟἢ βιδπάβ ἔοσ ἴπῈ ἀπυνογῖυ ἀπίβγορο- 
τοοτρῃίβη οὗ {πε Ηδεῦτγενν 1 γεῤεμίσα ἴῃ 
6εη. νὶ. 6. Οοπηρατε ἔοσ ἰδηριαρε 848. 
ν. 7; Μαῖι.. χχίν. 37 ἔ. ; [ὺκς χνίϊ. 26 ἴ. --- 
εἰς ἣν, “0. σπίέεγε απά.-- ὀλίγοι, 
κτλ. ϑ8ι:. Ῥεῖεσ δἰπιβ [πδὶ πετὲ ἱπ τῆς 

ἰςῶὶ παισαῖῖνε ἰβ ἴπε δαβίὶβ οἵ {δε 
1βοῖρ ε᾽5 ηυεδεοη, εἰ ὀλίγοι οἱ σωζόμε- 

νοι ({υκα ΧΙ, 23).---ὸὀκ τὼ ψυχαί, 50 
6επ. νἱϊ. 7; Ψ. Ξε ῥεγξοης (οἵ θοιἢ βεχεβ), 
ο΄. Αςίβ 1. 41, εἰς. Τῆς υβᾶρα ΟσΟΌΓΒ ἴῃ 

Οτεεῖκ οἵ 411 ρετίοάβ; 80 ἘΣ) ἰῃ Ης- 
ὕσενν δπὰ φομα ἴα Ἐπειεν, ΤῸ ἜΣ - 
σαν δι᾽ ὕδατος, τσέγό ὑγομρλὲ Ἂν 
ἐκγομρὰ τοαίεγ. Βοῖῃ ἰοςδὶ δηά ἱπβίσυ- 
τηεηίδ] πηεδηΐπρ οἵ δί ἀτε ςοπίεπιρί διθά, 
ΤΆς ἴογηλοσ ἰβ δὴ οὑνίουβ βυπηπηδγυ οἵ ἴῃς 
ψῃΟ]ς παιγαῖῖνε ; οὔ, αἷδο διὰ τὸ ὕδωρ 
(αεη. νἱῖ. γ). ὙΤὩς Ιδἴΐος ἰβ ἰπηριἰεὰ ἱπ 
ἴδε βιδίεσαεης (δὲ ἰῃς νναῖογ ἐπογεαςφαῖ 
α»ὰ ἰἐγιεὰ μῤ ἐλε αγὰ (δ. 171; τἰπουρῇ ἰξ 
βὲβ δεῖζε ἴῃς δηπίϊγρε. 80 7 βερῆυβ 
(Απε. 1.,ὄ Δ].,.2) βᾶγβ ἴπαὶ “τῆς αὐτίκ ννδβ 
ΒΊΓΟΠΡ' 80 [δδῖ ἔγοζῃ ΠΟ 846 νυᾶβ ἰΐ ννοσβίεἃ 
ὃγ ἴδε νίοεηςε οὔτε νυδῖεσγ δηὰ Νοδῇ νυν ἢ 
88. Βουβεῃοὶ διασῴζεται. Ρεῖετ ΙΔγ8 
βἴζεββ οῃ ἴδς νναῖεσ (γαῖ πεῖ ἔμδη ἴῃς ἀσκ δ8 
48.. Ηεῦ. χὶ.) ἔοτ τῆς βακε οἵ τε ρᾶζδί!εὶ 
νι Βαρεβη (Εοπι. νἱ. 3; οὐ. 851. Ρϑυ}᾽ 8 
ΔρΡ᾿ἰσδίίοη οὗ ἴῃε Ῥαββαᾶρε οὗ ἰδε Βεά 
5:8, 1 ὕογ. χ. σ ἢ). 

νεῖ. 21. Βαρείβπλ ἰβ βεπεσα! ν ἴπ6 
ηςγρε οὗ (πε ἀεϊϊνεταπος οἵ Νοδῆ. 
Ομ γβύδῃβ ρᾶ88 ἑάγοησὰ τσαίφγ (1π δοιῃ 
8εΏ865) ἴο δαἰνδιοῃ ; ἢ δΔΟὮ τη σοσοβηλ 
ἅτε ἴῃε βἰπβ ψνῃϊοἢ πλυδὲ Ὁς τνναβῃ θὰ ἈΜΆΥ 
ἃηά ἐῆςε τειηπδηὶς νῆϊο ἰβ ἴο Ὀε βᾶνει 
ΤΒετγαίοσε ἰῃς δπεγρίςδὶ τννδῖεσ βανεβ ῃ8 
(δ -- τὸ ὕδωρ » δί᾽ ὕδατος) Ῥεὶπρ οὐ 
σαρκὸς, κιτιλ.; οὐ, Τίς. 0 5σ.--βάπτι- 
σμα, 1( ποῖ δπ ἱπιεγροϊαξίοη Ἔχρίδὶπϑ 

νΟΙ. ν. 

ὁ ἀντ. τολίολ σονγεεῥοκάϊηρ ἰο (δε (ρτε- 
εχίβι θη!) ἐνῥέ (τ΄. ΗεὉ. ἰχ. 24 τῆς δαγη! 
τεπιρὶς 15 ἀντίτνπα τῶν ἀληθινῶν). Τῆς 
ἐο!]οννίπα ἀεδηϊείοπ Ὁ δχοϊυβίοη Ἴοη- 
ἔγαϑίβ ΟὨγίβείδη δαρείβπι νυ εν βῃ ἀπά 
Ῥάβᾶῃ ᾿υβέγαϊ: οΠ8 Δῃ ἃ αἴ8ο νυ τ τῆς Ὠεῖαρσε 
ΜΉΓΕ ννῶβ ἃ τεπΊονδὶ οἵ βἰη-ἔουϊοὰ Ηεβῃ 
ἔτοπι ἴῃς βίππεγβ οἵ οἱ (ἰν. 6) ; ἐῇ ες ἔοσπιεσ 
ἀβεοιςὰ {πε ἤεβῃ ἀπά ποὶ τῇς οοπβοίεπος 
ΗεΡ. ἴχ. 13 4}, πε δέτε τετηονοὰ τῆς 
ἐβἢ Ῥαϊ ποῖ [ἴῃς βρίγίτυ! ἀεβ] εσηεπὶ ρτο- 

ςεϑάϊηρ ἔτοτῃ ρβαβί βίῃ. σαρκός Δπὰ συνει- 
δήσεως βιδηὰ Ὀείοτε τπεἰς Ῥεϊοηρίηρβ ἴοτ 
ταιρμθοὶς δηὰ ποῖ πιθσεὶν ἴῃ δοςογάδηςς 
Ὑἢ ργανδίεπε ουδβίοτη. Εὸς ἀπόθεσις 
ῥύπον ςοπιρᾶτε 188. ἱν. 4 (βεαιιεὶ οἵ τῇς 
ἀεςοτίρείοη οὔ τῆς ἀδυρπίετβ οἵ Ζίοῃ ψῃϊςῃ 
ἴδ υδϑὰ ἅρονε ἰϊϊ. 3), γσκουαᾷκ «λα]! τσαφὰ 
ατοαν ἐμεὶν 1 κ (τὸν ῥύπον : 1,ΧΧ οἢίϊνα!- 
ΤΟΥΒΙΥ ῥτεῆχεβ οὔ" ἐΐε τοης αϑπᾶὴῆ. ἔπε- 
ρώτημα [8 εχρίαἰποὰ Ὀγ Οεουπιεηίιβ 8 
ΤΑ ΕΔηηρ ἐαγπέσι, ῥίσάρε 48 ἴῃ Βυζαηῖῖπς 
ατεεῖς ἰἴανν. 118 α8ε ἔοσ τῆς αυεβίοπβ ρυΐ 
ἴο {πε ςαπάϊἀδτε ἰπ τπς Ὀαρ βπιαὶ βογνίος 
(ἄοβε τποὰ τοπουπος., ἢ) ἰβ Ῥγοθδθν 
ἄυς το 81. Ρεῖες ἤετε. [π ογάϊπαγυ ατεεῖ 
(Ηετοάοευβ ἀπά ΤΒυςγάϊἀε8) ἰξ -- φμσείοι 
(ἐπ. μανίηρ πὸ ἔοτςε, 88 {ΐ ἱπιρὶ γίηρ ἃ 
βεςοπὰ δάάιτίοηδὶ αυεβείοη δγιϑίηρ ουϊ οἵ 
με ἤτγβε). Ηδστγε πε ποι οογγεβροηάβ ἴὸ 
{δε νεγῇ 48 υβεὰ ἴῃ 158. ἰχν. 1, φυοϊςὰ Ὀγ 
8: ΡΑὺ] ἴῃ Εοπι, χ. 20, ἐμφανὴς ἐγενόμην 
τοῖς ἐμὲ μὴ ἐπερωτῶσι -- (1) ἃ βεεκίῃρ, 
φμεοὶ δῇεσ Οοὰ οσ (2) γεφηιεσέ αὐάγεςςοά ἰο 
οὐ (ϑαρροτίεά Ὦγ εἰς; εὐ τε ἰοστυυΐα 

ἔτευξε ςτὸ βασίλεως ὄνομα, ἃ ρειἰτίοπ 
ἀὐάτεββεά τὸ ἔπε Κίηρ᾽Β ταδ)εβῖγ). ἴπ 
ἴδε Ἰαϊξετ ᾿αβ6 Ῥεῖεσ νυν} 8611} δς τῆι πκίηρ 
88 ϑόνες τηὰ ὕδεῖονν οὗ τς ἀϊδοδεάϊεης 
Βρί τίεβ ὑνῆο ργεβεηιθά ἃ ρειτίοη (ἐρώτη- 
σις) ἴἰο ἀοἂ ἱπερίγεὰ Ὅν δὴ ενὶ! οοη- 
βοίεπος (δες ΕΠΟΟὮ δυτηπιατίβοά ἀδονε). 
Αἴ δὴγ ταῖς συνειδ. 8 ῥργοὈΔΌΪΥ 5υδ᾽εσιῖνα 
οζς ροββεξβδβίνε γαῖμεσ ἴῃδη οὐ]εςεῖνε ρεηί- 
ἔνε. Ὑς Βεϊϊΐενες Ψῆο ςοπιεβ ἴο θᾶρ- 
Εἴβη μδ5 Ὀεϊενεὰ ἱπ ΟὨτίβε ἀπά τερεπιεὰ 
οὗ 8 μᾶβὲ βίῃβ, γτεπουποθβ ἔβεῖὶ δηά τῆς 
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22 μα εἰς Θὴ δί ἀναστάσε ως [ὃ Χθ ὅς ἐστιν ἐν δὲ 
οὐρανὸν ὑποταγέν 

ων Χῦ οὖν παθόντος 2 
θεὶς εἰς 

ΙΝ, τ σιῶν καὶ δυνάμε 
αὐ τὴν ἔννοιαν ὁπλίσα 

4 ἁμαρτίαις 
θελήματι Θθ τὸν ἐπί ᾿ 

3 ἀρκετὸς 

ΠΕΤΡΟΥ α 

εἰς τὸ μηκέτι ἀνθρώ 

λοιπὸν ἐν σαρκὶ βιῶ 
γὰρ ὃ ὁ παρεληλυθὼς 

1.22. ἵν. 

ξιᾷ Θδ] πορευ- 
τῶν αὐτῷ ἀγγέλων καὶ ἐξου- 

σαρκὶ ὃ καὶ ὑμεῖς τὴν 

σθε’ ὅτι ὁ παθὼν σαρκὶ πέπαυται 

πὼν ἐπιθυμίαις ἀλλὰ 
σαι χρόνον" 

Χρόνος δ τὸ βούλημα τῶ 

1 Αἶες θεοῦ (ῃς Ναϊραῖς αἀάκ ἀερσίμεέξέεμς πιογίενε μέ οἱέαο ἀφέεγας δμεγεάες ἐβεὶα- 
ΜῈ. 

3 Τῆς νατίδηϊ ἀποθανόντος ἔοτ παθόντος ἰ8 ἃ δἰπιρὶε οΆ8ς οὗ εἰγοηεουβ ἐγσϑηβοσίρ- 
τίου ψνὩϊοἢ ἄοαβ ποῖ δος ἢ ς βεῆβε. Οοάεχ Αἰεχδηάγίιπυβ δ ἀβ τς ΟἨἩγιβείαη ψ10 88 
ὑπὲρ ἡμῶν. - 

3 Τὸ σαρκὶ ἴψνὸ δεοοηάδλτεγ ὑποῖ8]8 ργεῆχ ἴῃς ρσεροβίίοῃ ἐν. 
4Ἐον ἁμαρτίαις πηοδὲ πιδηυδβοτίρίῖβ ἢᾶνε ἁμαρτίας. 

5 Αβεσ γὰρ 
εἰοὰβ νυ πλὴν ουτδῖνεβ ὑμῖν. 

ἴδε βεοοηάδλγυ ὑποὶδ]β ΒΌΡΡΙΥ ἡμῖν, ἀπά (ἢς ἔτει μδηὰ οἵ Οοάοχ ϑἰπδί- 

5 ΤὨε βεοοηάδτγυ υποία]8 δά τοῦ βίον ἰο χρόνος ἀπά δβυῤδπιίταϊς θέλημα ἴος βούλ- 
ἡμα. 

βρίτῖ:8 ἢ οἢ ῥῬγοτηριεὰ ἴπεπὶ πη ἀρρεαΐϑ 
τὸ αοά ίος βίσεηρίῃ ἴο σᾶττυ οὐκ [ἢ]18 τὸ- 
ῃυποίαϊίοη ἰῃ δἰ ἀδῖν 11{6.---ὃ ί᾽ ἀ νασ τ᾿ 
ψ ἢ σώζει; Τοοπιραῖς 1: Ὅοσ. χν. 13-17. 

Ψψες. )ὰ. ΟὨγίδε ψψεηξ ἱπίο Ἠδδνεη-- 
δηὰ πον ἰ8 ου Οοὐ᾿β εἰρῃε παπά (Ρβ. οχ. 
τ) πτνβεη δηρεῖὶβ ἀπά δυϊμογίτϊεβ δπὰ 

γγεῖβ δά βυλ)εςϊεά ἐπετηβεῖνεβ ἴο Ηἰπὶ 
ἴῃ δοοοσγάδπος υἱἢ ργορθῇθου (Ρ8. νι ϊ!. 7; 
ψ. Ἠεῦ. ἰἴ. 8; : Οοτ. χν. 24 8.). Εογ 
πε ογάεγβ οἵ δηρεῖβ 8ες αἷδο οσῃ. νυἱῖῖ, 
38; Ερῇῃ. ἴ. 21. ΟἸεασὶν {μεν ἱποίυάς 
τῆς τεῦεῖβ οἵ νεσ. τὸ ὦ. ψβοση 100 1168 
(8118 ἐλα αηρεῖς ο7 ἐὰε Ι,ογὰ (7υὉ. ἵν. τ5 
διὰ Οηκεῖοβ ἐὰδ 5οης οὗ ἐς νεὶρ κέν δῇ 
τϑεῖς ομ!άτεη (}) ἐλς σίαπίς. 
Οπάρτεε ΙΝ΄.--τν ες. τ. ΟἈγὶσέ καυὶπρ 

ἀἰεά ἰο ερλ, ἀγηε γομγϑεῖυές τοῖέλ τὰς 
φανιδ ἐμομρκλέ ἱμαὲ (οτ δεοαμϑε)ὴ με ἐμπαΐ 
δὰ μαϊᾷ ἐφαςεά ἰο εἷπ5.--ταθόντος 
σαρκί. Ρεῖει ροεβ Ῥδοκ (ὁ ἴῃς βίασί- 
ἱῃρ Ροΐπι οὗ 111. τ8 ἴπ ογᾶεγ ἴο Ἔπιρμαβίβα 
ἴδε ἱπηροζὶ οἵ τῆς ἢἤτγθε βίερ ἴακεη ὉῪ 
ΟὨεῖβὲ δηά Ηἰβ ἔοϊονγεσβ, ἀραγὶ πονν ἔγοπὶ 
τς σοηβεαιεηςεβ. ΤῊς πεν [ἰδ ἱπιρ]ςα 
ἀεδιῃ το τῆς οἱά.---τὴν αὖ τὴ ν ἔννοιαν. 
ἐ. οἠΐν οὐουτβ οπος εἴβεννῃετε ἱπ Ν.Τ., 
Ἡεῦ. ἵν. 12, τῶν ἐνθυμήσεων καὶ ἐννοιῶν 
καρδίας, Ῥᾳι ἰβ ςοπιπιοη ἰπ ΧΧ οὐ Ρτο- 
νετθβ ; σοπῆρᾶζα (4.5.) Ρτον. 1ϊ. 11, ἔννοια 

ὁσία (ΠΣ, ἀἰδοεγπνεθηε) «λαὶ! κεοῤ 
ἐλες. Ἡειςε τὲ [8 ἴῃε πουπ-εαυϊναϊεηϊ οὗ 
φρονεῖτε ὃ καὶ ἐν Χριστῷ (ῬΏ]1. 11. 1). 
ΟἾ γί δι᾽ 8 ἐδομρκέ (ον ῥαγβοὴ) ψΒϊοῃ Ης 
Βδὰ ἰη ἁγίηρ 15 βῃαγοα ὃν ἴῃς ΟἾ γί βείδῃ : 
δηῃά ἰε 18 ἀεβηςεά ὃγ ὅτι, κιτιλ.---ὁ πλί- 
σασθε, ς.. ἔος τῆς ἄρξῃ νἢ βίη δηά 

δβίῃπειβ Ψῇοπὶ γοὰ πᾶνε ἀεδεγίεά.---ὅτι 
... ἁμαρτίαις. Τηΐβ ἀχίοπι ἴδ 
δεῖξε ἰἄκεη 48 εχρίαϊπίηρ ἐὰδ βαμεἊ 
ἰβδόμεῖι απ 48 πιοιΐνε ἕο ὅπλ. ϑ8ιὲ. 
Ῥαυΐ βιδίεβ ἰὲ ἱπ οἵπες ννογάβ, ὁ γὰρ ἀπο- 
θανὼν δεδικαίωται ἀπὸ τῆς ἁμαρτίας; 
ςοιρᾶσζε ἴῃς ἀεδίῃ- δε σοηξεββίοη οὗ [δε 
7ενν, “Ο πιᾶν τὴν ἀεδίῃ θὲ δῃ δϊοπειμεηὶ 
ἴοσ 411 τῆς βίπβ .. . οὐ ννῃϊοἢ 1 πᾶνε βεεῃ 
φυν ἀραϊηβε δες ". Οης ἀελά---ἸἸ  ΓΆ ΠΥ 
ΟΣ 8ρίγιτιδ 1} γ---ἢδίῃ ταϑὲ ἰῃ τεβρεοὶ οὗ 
δβἰῃβ δϑϑδυμηεὰ οἵ σοπιηϊἰοὰ ; 50 Ηεῦ. ἰχ. 
28 ἰπβιβίβ ἰπαὶ ες Ηἰβ ἀδδίῃ ΟἾγίβε ἰ8 
χωρὶς ἀμερτίοι, πέπανται εοῆοε5 πανυ- 
σάτω οἱ ἰϊϊ. το. [π ἴπε Οτεεκ ΒΙδ]ς τῆς 

δςῖ ραββῖνα ὁσοῦγβ οἡἱγ οὔςς (Εχοά. 
1χ. 34) ουϊβίάς 1588. 1.-χχχίχ., πεῖς ἰτ 18 

υϑεοὰ ἴῆγοε {ἰπιεὲ8 ἴο τεπάδσ οἴ. 
σαββατισμός, Ηεῦ. ἱν. 9). ὡς 
ἂμ. ἴΒ δΔηδίορουβ ἴο τπᾶὶ (οΟἸ]οννίης ζῆν 
ἀποθανεῖν (παθεῖν) ; τς υ.ἰ. ἁμαρτίας 
ἰ8 ἄυε ἴο ἴδε οσοπιήοη Τοπδίγαςτίοη οὗ 
"παν. 

γετς. 2. Ομείβείαπβ ψῆο ᾿ψεσε δαριεϊθοᾶ 
ἰητο ΟἸ τί βε᾽ 5 ἀεδιῃ δηὰ γεβυσγεςξίοη (Εοπλ. 
νί. 2-11) ἅτε ποῖ [κε ονέ οὔ ἐμὲ τσογίὰ αἱ 
οπςα (]οδπ χυΐϊ. 15); 1ΠΕΥ δᾶνς ἴοὸ ἴἷνα 
ἴπ ἴῃς Βεβῃ δι ποῖ ἴο ἴῃε ἤδβῃ, δεοδιιδε 
ἐλεν καῦε δέέδη δογη ποί οὔ ἰδέ τοῦ" οὗ ἐκε 
Μεσκ πον οὗ νιαη δμὲ οΥΓ Οοά (] οἴῃ ἱ. 13). 
Τδεὶς ἀυεν ἰ8 ἴο πεῖς ἢονν Εδιδει.-αἰς 
τό... βῖνεβ τῇς τεβυϊ οἵ ὅτι κτλ. 
ψΒΙΟΝ πλαβὲ θὲ δοπίενοά Ὁγ, ἀπά ἰ8 ἔπεγε- 
ἔοτε αἷβο ἴῃς οδήεοϊ οὗ, ες τεαυίϊτεά ογηᾶ- 
τηεηῖ. 

νεῖ. 3. Τῆς υϑς οὗ (ῃς τᾶτα ἀρκετός 
ἰηάοαῖεβ [ἰῃς βαγίης πο 51. Ρεΐεσ Πεσε 
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ἐθνῶν κατειργάσθαι- πεπορευμένους ἐν ἀσελγείαις ἐπίθυμι 
αις οἰνοφλυγίαις κό μοις πότοις καὶ ἀθβε μίτοις εἰδωλολατρεί 

᾿ αἷς ἐν ᾧ ξενίζονται μὴ συντρεχόντων ὑμῶν εἰς τὴν αὐτὴν 4 

τῆς ἀσωτίας ἀνάχυσ,; βλασφημῦνταις οἱ ἀποδώσουσι λόγον ς 

Δρρ]ἰεβ, ἐμ δεοίσμέ μπίο ἐπε δα, : {88 ̓  ΤΠ οοπςσηξ μὰ ὕδεη τεπάεγοὰ δὲ ἢ 
[55 ἐς σοὶί. Οοπηρᾶτε ἘΖ 

νούσθω ὑμῖν ἀπὸ πασῶν τῶν ἀνομιῶ 
ἡμῶν. Τδε ἀειϊδι]εὰ ἀεβογίρείίοη οἱ ἐὰφ 
εὐῖΐ (ΟἸ]οννΒ ἴῃς ἰγδάϊοπαὶ τἀδοϊίοη οὗ 
18ς 5ἰπιρὶς ρίοϊυγε οὗ ἄοπ ἰῃ ἴδε 

ΐ οοποεσῃβ οὗ 1 ΙΟΝ 1688 15 
ςοπίεπε ἴο τερεδὶ (Μϑῖϊ. χχίν. 37, εἴς.). 
Ἑδξην, ἀτίηκιηρ, τηλεγγίπρ σνέσε ἰηΐοσ- 
Ρτεῖςἃ ἴῃ τῆς ννοσβὲ βεῆβε ἴο δοοουηΐ ἴοσ 
δε νἱδιϊδίίοπ δηά θεοοῆς μίυϊίοην, 
ἀγαπκεπηεβδ πὰ 41] οοηοείναδία ρεγνεῖ- 
βίοῃβ οἵ τηδιγίαρε; 866 98ρ. χίν. 21-27, 
[ο]οννεὰ Ὁγ οπι. ἰ. 29, εἰς.--τὸ . .. 
τεπορένμένονε, βοτς 2 Κίηρβ χνὶϊ. 
1 ἐπορεύθησαν τοῖς ἐκαίύμασιν τῶν 

ἐθνῶν. ΤῊς οοπβιτυοείοη ἰδ Ὀτοκαη ({ογ 
186 Ψ{]1. .. ἐο καῦό ὅεεμ αἀεξοονεῤ[ἰ τλεά 
“ον ον γον τοαϊκἰπρ) ἀπ1ε88 κατ. Ὀε Δ η 
88 ἴξ πιίάἀϊε ἴἰο πεέπορ. 45 βυδ)εςί.--- 
ἀσελγείαις, αεἰίς 0. ἰἑοεπέομ5ηε. 
(45 ἴῃ Ῥοϊγ ίυ5) ; 80 88Ρ. χίν. 26. Εδεϊϊεσ 
οἵ ψεηίοη νίοΐεπος Ατίβίπρ ουἱ οὗ ἀγυπῖς- 
ἐπηεβδ (Πεπιοβίδεης8).--οἰνοφλὰν γί- 
αις, τοἱκδ-δἱδῥίπρς, Ὠευῖ, χχί. 20, οἰνοφ- 

λνγεῖ -- ΜᾺ: Νόουη οοοῦτδ ἴῃ ῬΏΠΟ 
ςουρίὶεά ΝΡ ἀπλήρωτοι ἐπ' - 
κώμοις, γευεῖϊρς δβδβοοία' ψν 
αἴξεκ γἱέες, ϑ8Ὁ. χὶν. 26. Εοσ πότοις οὗ. 
ποτήριον δαιμόνων, 1 ΟἋοτ. χ. 14 8.--- 
ἀθεμίτοις εἰδωλολατρίαις, ἃ 
7εν᾽8 ἀεβογίρείοη οὗ ουστεηῖ Ραρδη ου8, 
ὨῖοΒ ες οὔεη ἐἰοίέ δοοογάϊηρ ἴο 
Ἐοχίδη ἰανν. Εοσ ἀ. οὔ. Αςῖβχ. 28, ἐέ ἐς μη: - 
ἰατυγμί {ον α Ἴειο ἰο αϑεοοίαίε τοί ἐᾷ α 
3) ονεῖρπεν, αὰ 2 Μᾶος. νὶ]. 5, νἱϊ. τ (οἴ δσύνὶπο 
Βε58}). 

νεῖ. 4. ἐν ὰ τοκεγεαῖ, 1.5. (ἰ.) αἱ 
οὔδηρσε οἵ πε (2 ζ) ἐχρίδι πὰ δεῖονν 
μὴ σνντρεχ. . . .οΥ (ι1.) ο» 

τολιοῦ ργομμπά, Ὀεςαῦδε γοῦ ᾿ἱνεὰ 48 18 ῈῪ 
ἀϊά.---ξενίζονται, αγέ τηεγῤνίπεά, 5 ἴῃ 
νεῖ. 12, Ώασε [818 υϑς οἵ ξ. (εἰδεννῃετε ἰπ 
Ν.Τ. τημέογία!π, εχοερὶ Αοίβ χνὶϊ, 20, 
ξενίζοντα) ἰ5 ἐχρΙαἰπεὰ Ὀγ ὡς ξένου . . . 

γοντος. Ῥοϊγυίιβ μδα8 ἰξ ἴπ ἴδε 
δᾶτης βεῆξε ἰοϊϊοννεὰ Ὁγ ἀδῖϊνε, δςς., διά 
στ δος. δηά ἐπί 1 ἀδῖίνε. 80 ἴῃ ]086- 
Ῥῇυβ Αάδπὶ νγᾷ8 Ἄηγῤγίβεά (ξενιζόμενον) 
1δδὲ τῆς δπίπιδβ ῃδά τηδῖεβ ἀπά δες ποῆς, 
Απῖ,, ἰ. Ζ, Ὁ δηὰ (δε τηδικίηρ οἵ ραγπιθοῖβ 
φηγῤνίεεά Αοὰ (ἰδ. 4).--συντρεχόν- 
των, ἴτοπι ΡΒ. ]. 18, ΟΧΧ, ἐγ λοι φατοεεί 
α ἐμέ, συνέτρεχες αὐτῷ, απὰ τοίἐκ αἀπὶ- 
ἐεγεγς ἕλοις ἀπάτέ 5εὲ ἐὰν ῥογἥοπ; “βετα 

τὰ ὍΣ γμη. ἴτ τῆυδ σοττεδροπάβ ἴο 

8ῖ, Ραυ} 8 συνευδοκεῖν (Εοπι. ἱ. 32).--- 
ἀσωτίας, ῥγοπίραογ. Αςοοτάϊΐηρ, ἴο 
Αὐϊδίοι!ς ἀ. 18 ἰῇς εἼχοεβεὲ οὗ ρηθμε ὦ 

, 

᾿ἀσυπκεπηεβθ, Ὁ ῖοδ Ὀγεαάβ ἀπά ἰοξίεσβ 
(ἤει. ἀ. ἰ8 ψδηίοῃ νἱοΐεηος 88 νψνεΐ] δ8 
ἰςθηκί 80 ἴδε οἰλβδὶς ΟὨγίβείδῃ 
Ἔχδτηρὶς οὗ ἰῃς 'νοτζὰ ἰ8β ἐχαςεῖν Ἰυδεϊδεὰ ; 
8ες [κε χν. 13, ἴῃς Ῥχοάίψαὶ ὅοὴ σφναν- 
ἀεγεὰ πὲς «πδείαμεο, ἰἰοὲ 
ἀνάχυσιν, ἐχεέε5, οὐεγῆοιν, ῥτορειὶν 
οὗ νϑῖες (Ρῃϊο 1ϊ. 5οϑ ἔ,, ἀεβογιρείοῃ οὗ 
ενοϊυτίοη οἵ δἱγ ἔγοπι ὅτε, ψδῖες ἔγοτη 
αἷς, ἰδληὰ ἔγοπι νναῖοσ). [π ϑίγαδο (ἰϊϊ. σ, 4, 
εἰς.) Ξξ εβίυαγγυ. 8ι|. Ρεῖοσ ἰβ 8:}1 (ἰηϊκίη σ 
οἵ τῆς παγγαῖϊνς οὗ {πε Ὀείυρε, ΨὮΙΟὮ ψνᾶ5 
τῆς δὲ ρυπίδῃπιεηι οὗ δῇ ᾿πυηάδαιίοη οὗ 
Ῥτοάϊγαϊ γ.--ῇ- λασφημοῦντες, Ρυῖ 
δβὶ ἴος δπιρῃδβδβ ἃπά ἴο ρᾶνε ἴπς ΨΆΥ 
ἴοτ νεῖ. 5 ἰῃ δοοοσάδηπος ννἱἢ ἴῃς βαγίπρ, 
ἤον φυενν ἰάϊε τοογὰ (ς΄. Κοτα. 111. 8. Τῆς 
αδη5ε ἰβΒ ἀϊτεςιεἃ ἀραϊπδὲ (ἢε δροβίδῖε 
Βοδλίποηβ ἀπὰ ἱπιρ᾽}ε8 ὈΪΆΒΡΠ ΠΥ ἴῃ ἰϊ8 
τεοῃηϊολὶ βεπδε 85 ορροβεὰ ἴο τῆς γένέηρ' 
βἰονν ἐο Θοά (ἰϊ. τ2). 

εἰ. 56. ἀποδώσουσιν λόγον, 
«το! γεμὰδρ αεεομπέ --- ᾿ οἵ ιβδεὶτν 
ὉΪΆΒρΠοΥ, οὐ. Μαῖϊ. χίὶ. 36, ἢ οἵ «πεὶγ 
ἀσωτία ζεε ποῖθ)ὺ οὖ ἴδε βίενασά οὗ 
{κε χνὶ. 2.--τῷ ἑτοίμως κρίνο- 
γτι, ἐν4., ἴο ΟἨγίβε γσαῖμες τπδη τὸ Οοά 
(48 ἱ. 17). Τς ΟὨΠτίβιίδῃβ ἱοοῖς ονεσ δε 
7ενίβῃ ἀοοίτίπε ἴπαὶῖ ἜνοσΥ πιᾶπ πλιϑὲ 
Βῖνε ἃπ δοοοιηῖ οἵ ΐβ "᾿ξ (πα. χίν. το). 
ΑΒ αἰγεδὰγ Εποοδ (ἰχῖχ. 27 -- Ϊοδῃ ν. 22, 
27) ἰδυρδι δαὶ δ᾽8 Ἰυάρπιεπὶ νγῶβ ἀεἰς- 
αἰεὰ τὸ Μεββίδῃ. 80 81. Ρεῖοσ βαϊὰ αἱ 
Δεβαοᾶ ἐλίς ἐς ᾽δ ἐλκαὶ καίᾷᾳ ὅδέμ αῤ- 

 οϊπίεά ὃν Οοά ἡμάρε οὗ ἰἐνίηρ απὰ ἀεαά 
ἰδῶ χ. 43). Οοπιρᾶσε Μαῖῖ. χχν. 31 ἢ. 
Ὃς ἃ τῶοσε ῥγίπγίεἶνε δηὰ ρῥἱοϊογίδὶ βίδιε- 
ταεηῖ. ΤῆεἊε υβε οὗ ἑτοίμως ρτο- 

ὈΔΌΪΥ τεργεβεπῖβ (βες ἱ. 5) ἑ.ε., 
ἐλό γμίμγε πάρ ἀναλμ τελάεσθ ψουϊὰ 
υπάδετείιλπὰ ἐδε ἐνενιένσμ ἱμάρε (σ΄. 
τ86 οὗ ἑτοι τὸ γεαεῖγ, 3μ76 ἰο εὈΜῆια, 
Ἡοιαεοσ, 1]., χυὶ!. οὐ, εἰς). Τῆς νυ]. 
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τῷ ἑτοίμως κρείνοντι 1 
καὶ νε 

ἡ πους σαρκὶ ζῶ 
ἤγγικεν " σωφρονήσα 

ὃ πρὸ πάντω᾽ 
9 ἀγάπη καλύπτει πλῆ 

ΠΕΤΡΟΥ ἃ 

κροῖς εὐηγγελίσθη ἵ 

σι δὲ κατὰ Θ᾽ πνεύματι. 

τὴν εἰς ἑαυτοὺς ἀγάπη 
θος ἁμαρτιῶν - φιλόξε 

ἵν. 

ζῶντας καὶ νεκροὺς εἰς τοῦτο γὰρ 
να κριθῶσι μὲν κατὰ ἀνθρώ- 

πάντων δὲ τὸ τέλος 

τε οὖν καὶ νήψατε ες προσευχάς " 
ἐκτενῆ ἔχοντες ὅτι 

νοι εἰς ἀλλή- 

1 Οοάεχ δἰπαϊείουβ νυ τῆς ὉΠ οὗ τὰς πιδηυβοτίρίθ μδ8 ἔχοντι κρῖναι ἔοτ κρίνοντι. 

ἃ. ἔχοντι κρῖναι δοῆεπβ ἴδε τυρρεὰ 
οτὶρί8].] 

εἴ. 6. Τῆς ᾿υάρπιεμε ἰ5. ἱπηγηϊπ πὶ 
Ῥεοδυβα 411 πεοθββάσυ ργεὶ πλϊπατίεβ μάνα 
θεςη δοοογηρ! !βῃεά. ὙΠεῖε ἰδ ἢο ρτουπά 
ἔος τῇς οδ)]εοξίοη “Ῥειμδρβ ἴῃς ουϊρτῖῖ5 
δᾶνς ποῖ βελγὰ ἰἢς αοβρεῖ . Α8 γτεραγάβ 
τδε Πνίηρ, ἴπεγε 8 ἃ Ὀγοιμεσμοοά πὶ ἴῃς 
ννοτὰ υυϊεπεβδίηρ ἔοσ Ομ τίβι ἱπ τμεῖγ ἵνα 8 
δηὰ {πε τηϊβϑίοπαγίεβ ἤᾶνε ἄοης {δεῖς 
ΡῬαγτί. Αβ τεραγάβ ἰῆες ἀεδὰ Οἤτγίδὶ ἀςε- 
δβοοηάδεά ἰπῖο Ἠδάεβ ἴο ργεδοῦ ἴδετε δπὰ 
80 ννᾶ8 ἰοϊϊουνοὰ ὉγῪ Ηἱβ Αροβίῖεβ. Απά 
πε οδήεος οὗὨ {πὶ8 νγῶβ {πὲ τπουρῃ ἴδε 
ἀεαὰ ἢᾶνε θεεη υάρεά 45 411 τηεπ ἅγε ἰπ 
τεβροοὶ οἵ ἴῃς ἤεβῇ {πεν πιϊρῆϊ γεῖ ᾿ἷνε 48 
αοά ᾿ἷνεβ ἱπ τεβρεοῖ οἵ τῆς δρίτγίϊ.---εἰς 
τοῦτο, ΜΠ ἃ νίενν το τῆς ἤπαὶ Ἰυὰρ- 
πιεῖ οἵ -- ἵνα, κιτιλι.--νεκροῖς, ἴο 
ἀφαὰ »εϑη σεπεταῖγ, θαΐ ΡγΟΡΔΌΪΥ 88 ἀϊ8- 
τἶἰπος ἴτοπὶ ἴῃς τεῦεὶ βρίγι 8 0 νγεσα 
βεοαΘΠΙΑΡΙν ἱπηπιογίδὶ δηὰ ςου]ὰ οἷν ὃὲ 
᾿ἱπιρτίβοηεα, Οδεουπιδηΐιβ τὶ ρμιὶν οοη- 
ἀεπηη8 ἴῃς νίενν, ννϊοἢ δά 8 ἐη ἐγέδῥα5565 
απὸῶ ἰης οὐ ἴᾶκεβ ἀεαά ἴῃ ἃ ἢρυγαῖϊνε 
86ηβε, ἀςδρίτε ἴῃς δυϊπογίτν οἵ ει Κ΄., Ααριι8- 
εἶπε (Εῤ., τό4, 88 1-18). ---εὐηγγε- 
λέίσθη, ἴμε ΟΘοβρεῖ ννᾶβ ργεδοῃεά, ἴῃς 
ἱπιρεγβοηδὶ ραββίνε ἰεᾶνεβ ἴῃς ννᾶν ορεῃ 
ἴοσς τῆς ἀενεϊορπιεηὶ οἵ τμϊ8 Ὀε εἴ ἀςοοτγά- 
ἱπρ ἴο ννῃϊ ἢ ποῖ ΟἸγίβὲ οἷν Ὀυϊ 4180 τῆς 
Αροβίϊεβ ργεδοῃεὰ ἴο τῆς ἀεδὰ. Ηεγπιδβ, 
ϑέηπ., ἰχ. 165-167; Οἱ. Αἱ. δίγονι., νὶ. 
δ45[. 80 ν88 ργονίβίοῃ πηδάς ἴοσ. πόδε 
Ψο ἀϊεὰ Ῥεύνεεη τὰς ἀδβοοηὶ οἵ ΟὨγίβι 
δηὰ ἴῃε ενδηρεϊβαϊΐοη οὐ {μεῖγ οννῃ 
σουηετίεβ8.---ἶν α, κι τ᾿ λ., ἐλαΐέ ἑλομρὴ 
ἐλεν καά ὅσεη ἡμάρεα ἐπ γεεῤεοέ οὔ 65} ας 
"πέρ αγέ ἡμάρεά ἐμεν πιὶρ ἀὲ ἴδσε τη γεσῥεοί 
97 τῤῥνἶέ ας Οοά ᾿ὲνες. ΤῊς ράᾶγβῖϊεὶ θὲε- 
ὑνεεη ἴῃς ἀεδὰ δηὰ ΟἸγίβε ἰδ Ἔεχαοὶ (βεα 
111. 20). εδὶβ ἰδ ἴδε ᾿υάρπιεηϊ οὐ βεη- 
ἴεηςς ραβϑϑᾶ ου 81] πλδεπ (Εοϊαβ. χίν. 17 
Ξε 6εη. 1. χγ, 111.. 190). Ἐνεη ΟὨίβιίδηβ, 
ΠΟ πᾶνε ἀϊεὰ δρί τυ} ἂἀπὰ εἰ ίς Δ] 
(Εοπι. νἱϊ]. το), σᾶ ΟΣ Βορ6 νυν εν ἴο 
εβοᾶρε ἰξ (2 Οοσ, ν. 2 ἢ.). Βυι ἰξ 18. ῥγε- 
Ἰτηϊηδγν ἴο πε [,38ῖ ᾿υάρτηεπι (Ηεῦ. ἰχ. 
27), δ ψῃῖςοἢ Ὀεϊΐενεῖβ, νὯο τε αυϊςκ- 
επεὰ βρ᾽ ευδ!}γ, σαπηοὶ Ὀε ςοηἀεπηηεά ἴο 
ἴδε ϑεοοηά ἀφδίῃ (ρου. χχ. 6). 

νεῖ. 7. Βαυῖ τε επὰ οἵὨ 411 τ πρβ πὰ 
θη [88 ἄγσανῃ ηἰρῆ; ΟὨγιβιίδπβ α͵80 
ταυβὲ θὲ τεδάγυ, τσαέεῆ απὰ ῥγαγν, 48 εβὰβ 
ταυρφῆς ἰπ ἴῃς ράγαδὶς οὗ Μαζκ χίϊὶ. 34-37 
(οἱ. χῖν. 38). -σωφρονήσατε ρατδϊ- 
1ε8 ἀσελγ. ἐπιθυμίαις (νετ. 3) οὐ. 4 Μδᾶος. 
1. 31, ἐδ ῥέναηοε τς γεσίγαϊπέ οὗ ἱμδέ, Ιῃ 
Εοπι. χίΐ. 3 851. Ρδὺ] ρἷδγβ οὐ ἴῃς πιεδη- 
ἱπᾷ οὗ τῆς οοπιροπεηῖ ραγίβ οσω-φρονεῖν, 
φ΄. εἰς σωτηρίαν ψνχῶν δδονε.---ν ἡ ψ- 
ἃ τε, φοτγεβροηάϑ (ο οἰνοφλνγίαις κώμοις 
πότοις (νετ. 3); οὖ. ἱ. 13, ν. 8. 81. ῬΑ] 
4130 ἀερεπάβ οὔ ρδγδθίς οἵ ὺκὸ χίϊ. 42- 
46 ἰη σ Τῆεββ. ν. 6 ἢ.--εὀἰς προσευ- 
χάς, ἴδε ραγατηουπὶ ἅπν οὗ ΟἸγίβείδηβ 
18 Ῥγάυεσ Ἵβρεοῖδ!ν ἔος τε οοπηίπρ οὗ τ8ε 
1οτὰ (Αρος. χχίἱ. 2ο; ἴ[μκς χὶ, 2; οἵ. 
1, 7). 
νἱΣ 8. πρὸ πάντων, 8:1. Ρεῖΐετ εη᾿- 

[ ἰλείβεβ τῆε ρῥγα- επιϊπεηὶ ἱπιρογίδπος οὗ 
ονε οἴ τηδῃ 88 πιο 88 51. [οδη ; οὔ. ἰ. 22. 
--αντούς ρυϊ ἔος ἀλλήλους ἴῃ δοοοτά- 
δηος Ψ ἢ ἔπε βαγίηρ ἐλον «καὶ ἰουε ἐὰν 
ποσί ράδομν α5 ἐλγϑε 28 τους ἢ 88 ψ τ ἐπε 
Τοηϊειροσαγυ ργαςίίος.---ὅτι .. . ἅμα- 
τιῶν, αὐυοίϊαιίοη οὗ ΡΙον. χ. 12, ἴδοε 

ξαες αἷϊ ἱγαμεργδεσίοης ΜὮΪΟὮ ννᾶβ δά- 
ἁυςεὰ ὃν [6818 (1υυκο νἱϊ. 47). Τῆς ρ]Αίη 
86η86 οἱ ἴῃς Δρῃοσγίβπι πᾶ8 Ὀεεπ ενδάεὰ 
ὃν τῆς υὺχχ (πάντας τοὺς μὴ φιλονει- 
κοῦντας καλύπτει φιλία) δηά ϑυτίδο 
ἐτδηβίδίοσβ βυρβείτυϊεβ σαν ἕογ ἴουε. 
ὙΤδε οὐζεπον οὗ ἴδε (τὰς νεγδίοη ἰδ ἂἵ- 
τεϑίεἁ ὈΥ 48. ν. 2ο, ἢς {πὶ σοοηνετίεά ἃ 
βίππες. .. καλύψει πλῆθος ἁμαρτιῶν. 

νεῖ. 9. Ηοβρίτα!γ 18 τῇς ργαςιῖοδὶ 
Ρτοοῦ οὗ 1ῖ8 ἰονέ ; [15 ργδοῖῖςς ννδβ ἤξοββ- 
ΒΆΤΥῪ ἴο ἴπε ςοπεβίοη οὗ (ῃς βοδιί(εγεά 
Ὁτοιϊμεσμοοᾶ 88 ἴο ἴῃς τνεϊέαγε οἵ ἴποβε 
ψμοδς ἀυτῖε8. οαἰεὰ τπὸπὶ το (τἀνεϊ. 
Τῆς ἱπὴ8 ψεγε {{π|| Ὀεϊῖες ἴπᾶπ Ὀγοῖπε 8 
δηὰ ΟὨτγίβείδηβ ννεζε σοπΊΠΟΠΙΥ Ροοσ. 
ΟὨΠγυβοβίοπι οἰϊεβ ἴῃς ἐχδηιρὶεβ οὐ Αργᾶ- 
μᾶπὶ δηὰ [οἱ (οἷ Ηερ. χίτϊ. 2). Τῆς 
υπίϊεά δάνοοδου οὗ (18 νἱγίῃς ννᾶ8 8ις- 
Τεββϑίι]---80 πιυςῇ 80 {παὶ (ῃε Ὠϊάδοῃε ἢδ8 
ἴο ὑγονί ἄς ἀραϊπβὲ δρυιβεδβ βιιοἢ δ [οΐδῃ 
ἀερίςοῖβ ἴῃ της Ὀίορσταρῆυ οἵ Ῥεζερτίηυβ 
“4 ΟΠ γβείδη ἵγανεῖϊες 81.411 ποῖ τγεπιδίῃ 
τλοσς ἴπδῃ ὑνὸ οὐ ἴγες ἄδυβ... ἰζ ες 
νἶθμεβ τὸ βεῖεῖε.. ... 18 υπϑμ!]εὰ ἀπὰ 
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λους ἄνευ γογγυσμοῦ " ἕκαστος καθὼς ἔλαβεν χάρισμα 1ο 

εἰς ἑαυτοὺς αὐτὸ δια κονοῦντες ὡς καλοὺ οἰκονόμοι ποικίλης 
χάριτος Θῦ- εἶ τις λαλεῖ ὡς λόγια Θδ᾽ εἴ τις διακο 1 

νεῖ ὡς ἐξ ἴσχυος ἧς χο 
ὁ Θὲ διὰ 8 

ὥνας τῶν αἰώνων ἀμήν. 

ὑμῖ πυρώσει πρὸς πειρα 

ΜῈ] τοὶ ννοτίς Ὡς ἰ8 ἃ Χριστέμπορος, 
τηδῖζεβ ἢἰ8 ΟἸγίβιίδη Ῥγοξεβϑίοπ δδ τηεσ- 
ομδπάϊβε." --ἀλλήλους, υδεά ἀεερίτε 
ἑαυτούς ἀδονε δηὰ Ῥεΐονν, ρετῆαρβ δεσδυβε 
πε τεοὶρίςηιθ οὗ Ποβρί ἰδ! ν Βεϊοηρ πϑοαβ- 
ΒΑΣΙ ἴὸ οἵμες Ομυτοδεβ.-- -ἄνεν γο γ- 
γυσμοῦ, 51. Ρεῖες ρυατὰβ ραϊπβὶ [ῃ 6 
ἱπηρεγίεςιίοη οὗ ἔἜνεπ ΟἸ γί βείΐδῃ πυπηᾶπ 
παῖυγο. Ἐροΐυβ. χχίχ. 25-28 ἀδβογίθεβ 
δον ἃ βίγδηρες 0 ουϊδῖδγβ ἢ᾽5 τνεἰςοπηα 
ἰ5 ἔσει βεῖ ἴο πηβηϊδὶ [δ8κβ δηὰ ἔπεη ἀγίνεπ 
ουϊ. 

γν. τὸ ἔ. βυρρίεπιεης τῇς ἰοζγεροίηρ 
ἀϊτεσείοηβ ἴον ἴπε ἴππεσ ᾿ς οὗ τς ΟΠυτοῖ 
ἃπά γεβὲ Ῥδγ ΪΥ οα ἔοτχῃ. χίὶ. 6 (ἢ 
βίσωρί ες οἰ δβϑιβοδίοη οὗ ρίζι5), ραγεἶν ου 
1ῆε ςοποερίίοη οὗὨ ἀΐδβοῖρ᾽εβ. ἃ8 ςἐξισαγάς 
(μυκε χιΐ. 42) δεγνίηρ οὐ ταϊοηβ 'π οὐ β 
δουβε.--διακονοῦντες, ἰπ ἴῃς τνἱἱάεδὲ 
8εῃξβε (48 διακονία ἴῃ Αςἴβ νῖ. 1,411 Οοτ. 
χὶϊ. 5) ἴῃ δοοοσάδηος ὑτἢ ἰ(ἰς βαγίηρ, 
1:6 ὅ8οη οὐΓ Μαη εανιαὲ..... 0 νηλμέ βίον 
(Μαζγκ χ. 45), ὑυβίοῃ ἰ8. ἱπίογργεῖςά Βετε, 
85 Ῥατὶ οἵ ἴδε ραϊζεγη, ὉῪ ἴῃς δάἀάϊιίοη οὗ 
8Δῃ οὐ]εςε (οἷν πεῖα δηὰ ἱ. 12); οἵ. 2 
Οοτ. νι. 10, τῇ χάριτι . .. τῇ διακον- 
ονμένῃ ὑφ᾽ ἡμῶν.--οἷκονόμοι. Τῇε 
ἘΕς ἰ8 ἈΡΡΙΣα τὸ 411 δῃὰ ποὶ οπὶυ ἴο πε 
ξονεῖηοῖβ 48 ὈὉν 81. δι] (1 Οος. ἱν. σ; 
Τίῖῖ, 1... 7); σοπῆρασς ἴῃς ᾳυςδιίοη οὗ ϑιί. 
Ρεῖεσ νὨϊ ἢ ργεοεάεβ δε βουγος (1υυκε 
χὶϊ. 4 {). 

Μετ. 11 [Ο]]οννβ τ8ε ῥτίπιϊεῖνε ἀϊνίβίοπ 
οὗἩἨ πιϊηϊβίγυ ἱπῖο ἴμδὲ οὗ τῆε ννογά δηὰ 
τῃαὶ οἵἁ τ[401ε8 (Αςῖβ νὶ. 2-4); σοπηρᾶσε 

ῥάσον δῃιὰ ταϊ πη ῖβῖσυ (ἴἢ πάγγοννεσ βεῆβα 
κε διακονεῖ Πετῖε)ὺ οἵ Εοπι. χίΐὶ. 6.-- 
λαλεῖ οονεῖβ 811] πε βρεακίπρ ἀςβοσγ θεὰ 
π᾿ Οος. χὶϊ. 8, το, ἐο ομδ ὃν πιέαρς ΟἹ ἐλ 
φρίγὲέ μαίᾳ δέεεπ ρίυεη α τοογὰ οΓ τοϊξάονε, 
εἰς. - .. χῖν. 6, 26.--ὠς λόγια θεοῦ 
(ρΡεῖῆαρβ εοοεἊεϑ κατὰ τὴν ἀναλογίαν οὗ 
Εοπι. χιΐ. 6) ας δεῖπβ' Οοάΐϊς ογαεῖες οἵ ας 
τῤεαλίηρ Οοα"ς ογαεἶες. ὙὮς ὅεεσ 18 πε 
ταοάεϊ ἔογ ἴδε ΟὨσίβείδη ργεᾶςπεγ: Ναπι. 
χχῖν, 4, φησὶν ἀκούων λόγια θεοῦ. Ηἰ5 
ταδββᾶρε ἰ8β {πε ρασίίου δι σγᾶος οὗ αοὰ 
ΜΟΙ δε ΠΔ8 ἴο δάπιρίηἰβίεσ κε τ[ῃς Ῥτο- 
Βεῖβ δηᾶδ ενδηρε βίβ, ἱ. 1ο- 12. -- 
δ κονει ἱποίυ ἀεβ 41} ἔογπιβ οὗ τῃς 

μ Ἰστίερενσε ἡπραπρτρσενσεν ταῖς. --- 

ρηγεῖ ὁ Θξ’ ἵνα ἐν πᾶσιν 

ΧΟ ᾧ ἐστιν ἡ δόξα καὶ 

ἀγαπητοί, μὴ 
σμὸν ὑμῖν τεινομέ 

δοξάζηται 
τὸ κράτος εἰς τοὺς αἱ 

ξενίζεσθε τῇ ἐν 12 

γῇ ὡς ξενοῦ 

ταϊηϊδίσαϊίοη οὔ Οοά᾽ἶβ γίβ οἵμπες τη 
ἴῆοβε οἵ βρεεςἢ---ρυ ΠΊΑΤΙΥῪ αἰπιδρί νίηρ, 
Βοβρ δι εν δηὰ τῃςε ἴ{κε.--τἷῥ  ν α, κι τ λ. Α 
Πεξυγρίςο δὶ ογπλυ δ βυο ἢ 45 1818 ἰ8 πδοεβ- 
ΒΑΣΙ σάραὍ]ε οἵὨ πιᾶῃῪ βρεςῖδὶ πηεδπίηρβ. 
π-ἐνπᾶσιεν ΠΊΔΥ ταῖεσ ραγι οι εν ἴο 
τδε γ᾽ ἣβ οἵ {πεὶγ ροββϑββοσθ--- πασάϊγ τὸ ἴῃς 
ΟΘε πεῖ ε8β 48 Οες. βυρρεβὶβ (Μαδῖίες. ν. 1:ό)-- 
Ὀυϊ 80 ἴο ᾿ἰπλῖτ ἰξ ννου]ὰ θὲ ἃ στδιυϊτίουβ ἰη- 
7αδεῖος τὸ τς δυΐμοσ. Ὑῆε βαγίηρ ἐν τούτῳ 
ἐδοξάσθη ὁ πατήρ μον ἵνα καρπὸν πολὺν 

καὶ ὶ ἰδ 
βυίδοίεπίε ἰο δεν τΠϊβ ἀρρεπάϊχ το τς 
εχῃοσγίδιίοη ἰουε ομέ αμποίμεν ἐπ ἀδεά 
--διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἐλγομρκ 
ἔετως ΟἈνὶδέ τσουρῃ ποσὶ τδε βρίτις 
ἀεβοεπάεά οὐ δαςἢ οἵ γου, Αςἴβ ἰΐ. 33, 
1βσοῦρ μοπὶ γοὺ οὔεν ἃ βαςγίῆςς οὗ 
᾿ῷσος (Ηεῦ. χίϊ!. 15); οὗ. δοξαξέτω τὸν 

ὃν ἐν ὀνόματι τούτῳ.--ᾧ . .. ΤῊε ἰη- 
βειιίοη οἵ ἐστιν σἤδηρεβ ἴῃς ἀοχοίορυ ἴὸ 
ἃ βιδϊετηεηΐ οὗ δοὶ δηὰ ἴ8 δυρροτίβ ἔπε 
ἰπιεγργεϊδιίοη οὗ ᾧ 28 τείεγγίηρ οὗ ἴδε 
ἱπηπηεάϊατε δπίεοεάεπι Ὑόσης Ολγίοσί. ΑἹ- 
τεδάν Ης ροββεββεβ ἔῃε δβίοσυ ἀπά τῆς 
νἱοἴογυ ; τεδ᾽ ἰβίπρ {18 Ηἰ8 ἔοϊονγεσβ εη- 
ἅἄυτε Ἰογί ἢν πεῖς ρσεβεηὶ βυβετίηρς δηὰ 
ἀείεαι. 

Ννες. 12. ἀγαπητοί πιᾶεκβ ἴῃς ὃδε- 
ἱπηΐης οὗ ἰδὲ τπϊγά ἀϊνίβίοη οὗ (ἂς 
Ῥίβεις ἰπ Ὡς Ῥεῖεσ πανίηρ οἰεαγεὰ 

πε στουπά ἔλοεβ δἱ ἰδϑὲ ἴῃς Ῥσζεβδίῃρ 
Ρτοβίεπι. --ξενίζεσθε, δὲ δηγῤνίσοα, Δ5 
ἰπ νεῖ. 4.--τῇ ἐν ὑμῖν πνρώσει, 
ἐμὲ ογάεαὶϊ τοκέεκ ἐς ἐπ γομῆ νηάσέ οσ 
ταῖπετ ἐπ γον, λεαγίς.--ὧν ὑμῖν, ο΄. 
τὸ ἐν ὑμῖν ποίμνιον (ν. 1ὴ Ὀυϊ ἰῆς ἰεδὶ 
ἰ8 ἱπιδγῃ!---τἰη νμδὶ ἔγαπὶε οἵ πιὰ ψ1}} 
πεν πηεεῖ ἢ ΨΜΠΙ ΒΕ τερασγὰ ἰδ 48 4 
βίταηρε τὨϊπρ ΟΓ 88 ἃ Βῃᾶγε ἰπ ΟἾγίβι᾽' Β 
βυβετιηρβ, ραᾶγὶ οἵ ἴῃς ραδζίεγη ὃ---τπ ν ρ- 
ώσει. Τηίδ οςοποερτίοη οὗ βυβετίηρ 88 
ἃ ττίαὶ ποῖ γἰβόιςενς ἰβ βίδιεἀ Ἔ ἦα: 
Υἱ !. 25, 27, ἐκείνονς ἐπύρωσεν « 
σμὸν ν αρδίας αὐτῶν ; οοτηραζτε Ζαρῆ. 
ΧΗ, 19, πυρώσω αὐτοὺς ὡς πνροῦται 
ἀργύριον, Ρτον. χχνίϊ. 21, χρνσῷ πύρωσις 
ῬΑ εα διέ α »ιαπ ἐς ρα εν. π᾿ 8180 
οοσυζβ ἰῃ τῆς βεῆβε οὗ δίαφέήηρ, Απιοβ ἱν. 
9; Αρος. χνίϊϊ!. ο, 18. 
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13 ὑμῖν συμ 

παθήμασιν χαίρε 

14 αὐτοῦ 

Χθ᾽ μακάριοι ὅτι 

15 

ΠΕΤΡΟΥΑ 

βαίνοντος ἀλλὰ καθὸ 

τε ἵνα καὶ ἐν τῇ ἀποκα 
χαρῆτε ἀγαλλιώμενοι ᾿ 

τὸ τῆς δόξης ' καὶ τὸ τοῦ 
ἀναπαύεται 2 μὴ γάρ τις ὑμῶν πασχέτω ὡς φονεὺς ἢ κλέπτης 

ἵν. 

κοινωνεῖτε τοῖς τοῦ χῦ 

λύψει τῆς δόξης 

εἰ ὀνειδίζεσθε ἐν ὀνό ματι 

Θ8 πνεῦμα ἐφ᾽ ὑμᾶς 

τ Αδες δόξης (ῃς ἤτγδε μδηά οἵ Οοάεκχ δ᾽ ηαϊεῖσυβ [ἢ ας σοπβοηῖ οὗ τηδην πιδηυ- 
βοσίριβ δά άβ καὶ τῆς δυνάμεως αὐτοῦ. 

.Αειδε επὰ οὔ τδε νεζβὲ πε βεοοηάδγυ ὑποΐα]8 δάά κατὰ μὲν αὐτοὺς βλασφημεῖ- 
ται κατὰ δὲ ὑμᾶς δοξάζεται. 

Ψνες. 13. καθό, 50 7αγ ας, ἑ.ε., 80 ἴατ 
ἃ8 γοὺς βυβετὶπρ ἰδ υπάἀεβεγνοὰ δηά ἴοσ 
δρῶν ἐπαῦνε Ἐξερτη τιε νυ γεν ο τ .. 
πα ασιν, γε 5μαγέ ἐδέ δι  ενὶηρς 
9 ἐκε ΜΜ καὶ." Τῆς ἀδίϊνε δϊεσ κ'. 
ΒΌΔΙΥ ἀεποῖεβ (ἢς ρασίπευ ; πεζε ἴδε 
ταοῖπρ βῃμαγεὰ δ8 ἴῃ ἔοπι. χν. 27; 1 Τίπι. 
ν. 22; 2 0Πη 1ἴσ; δηὰ πη ΓυΧΧ; ὅ88Ρ. νὶ. 
23; 3 Μᾶδος. ἵν. σι. Τῆὶβ ἰἄάεα 18 δχ- 
τεββεὰ ὄνξῃ ΠΊΟΓΕ 8: ΤΟΉΡΙΥ Ὀγν 5.. Ρδὺ] 
νταναπληρῶ τὰ ἐστέρήματο τῶν θλί- 
ων τοῦ Χριστοῦ ((οἹ, ἱ. 24). Ιἰ 18 

εεἰνεά ἔγοπι βιιοὴ βαυϊηρβ 845 ἐλέ αἱδεὶ ῥὶδ 
ἐς ας κὶς Μαείεγ (Μαῖῖ. χ. 24 1.)---λς 5οης 
οΥ Ζεδεάεε νιμδὶ ἀγίμα "εἷς σμῤ, δὲ δαῤ- 
ἐἰδοά τοὐἐλ λὲς δαῤίίοηι (Ματκ χ. 38 1.). 
Το βυῆες ἴῃ ΟἸτίβε᾿Β ἤαπὶς ἰ8 ἴὸ βυῆετς 48 
τεργεβεπείηρ ΟἸγίδι δηὰ 8οὸ ἴὸ βῆδγε Ηἰβ 
8 ετίη ρ8.---ἶν α κ' τ᾿ λ., ἔγοτῃ Μαδίϊ. ν᾿ 12, 
χαίρετε καὶ ἀγαλλιᾶσθε. Βιυϊῖ 81. Ρεῖες 

ἔροπεβ τῆς εχυϊδϊίοα. 8:1. [4π|6ὲ8 (ν. 
10) ἴο!οννβ [εϑὰ8 ἱπῃπ ἀρρεδϊ πρὶ ἴο τῇς 
Ρδϊζετπ οὗ ἴτε ρσορῃεῖβι ἀποκαλύ- 
ψει, ἴπε ἤπαὶ γευείαἰΐοη τερτεβεπῖβ Δῃ 

οτἰρίπαὶ ψογάρίαν ΣᾺ οη ἴμε αυοίϊεά 

ἀγαλλιώμενοι -- 3"). 
δεῖ 14. τ μακάριοι 

.... ὅταν ὀνειδίσωσιν ὑμᾶς ἕνεκεν ἐμοῦ 
ἰ8 βυρροτίεα ὉΥ Ῥγορῆεου ψ ὮΙ οἢ τείεσγοά 
οτὶ σία ιν το ἴπε τοοῖ οἱ ]εββε. Βοίῇῃ ἂγε 
Ῥαγία!ν Ῥαγαρηγαθοά ἴοσ βᾶκε οἵ οἶεαγ- 
Ππε88. ἕο ἐν ὀνόματι; ε΄, Μαικ ἰχ. 41, 
ἐν ὀνόματι ὅτι Χριστοῦ ἔστε. Εοτ ἴπε τὸ- 
Ῥτοδοῦ οἵ. Ηδβῦ. χί", 13, ἰδέ μ5. σΟΡῈΦ Ομ 
ἰο ἀἶνι δεαγίηρ ΗἰἙς τεῤτοαοῖι, νἀτῃ ῬΒ. 
Ἰχχχίχ.,ρ 50 γοηεφβμδεν 1, ογὰ ἐδ γεῤγοασλές 
(ὀνειδισμῶν 1,ΧΧ) οΥ ἐὰν φΞεγυαπές.---Ὅδτι 

ἀναπαύεται, ᾳυοϊεά ἔτοῃμ] ἃ 
οὐγτεης Ταγριπὶ οἵ 188. χὶ. σ ᾧ,, α ὁγαμπεὰ 
(ἼΦ. : ΧΧ, ἄνθος : Ταῖρ. Μερεία") 
ονι κὶβ5 γοοίς ἐμαὶ ργοῖσ αμά ἐΐεγε «κμαὶΐ 
γεεὲ μῤοη δἶνι ἐκε εριγίε οὗ σεμουναλ. Απ 
εἰαδοταῖς ἀεβοσίριιοη οὗ [Ὠΐβ τῤίγέξ 10]- 
Ἰοννβ, νης ἢ Ῥεῖεσ βυπιπηατβε8 ὉῪ τὸ τῆς 
δόξης. Τῆς ΑἸοτΥ ἰδ ἃ πᾶπις οἵ αοά ἱπ 
τῆς Τατρυπιβ (380 ]ομη χίϊ. 41 --- 188. νὶ. 

51 Οηδεῖοβ μδ8 [] λα νὰ (ος “3) ἀπά 

118 υδε παῖε ἰ8 ῬΡσοῦδὈ]Υ ἄμε ἴο τῆς Ἰυχία- 
Ῥοβίείοη οὗ 188. χί. το, λὲς γϑεί τλμαὶἱ δὲ 
εἰογίομς. Ιὰὶ ἴδ ποῖ ἱπῃηροβδβίθῖς ἴῃδὶ καὶ 
τοῦ θεοῦ ἰΒ8 Δη ᾿ἰπδεγίίοη ΌΥ ἢγβί οἵσ ἰαῖεσ 
Βοσῖρεβ ἔοσ ἰῆε Ὀεηεῆϊ οἵ αἀτοεῖ τοδάσσβ. 
Με. 15. γάρ. Ι αβϑυπὶα ἴπαὶ νοῦ 

Βυῆεν ἴθ ΟἾγίβι 8 παπὶς 48 σεργεβθητηρ 
Ηἱπι δπὰ Ῥδασγίηρ' οὐἱυ ἴμε γεργοδοῦ ννῃϊοῖ 
διίδοθεβ ἴὸ ἰὲ ῥὲγ 45. Τῆε οείπιεβ οἵ 
ΜΙ ΟΝ βίδηάεγεῖβ πδά δοουβεὰ ΟὨγίβιδη8 
ἃτε ξίνεη ἴῃ τῃς ογάεσ οἵ ργοῦδὈὶ τ πᾶ 
ἅτε βεϊεςιςἃ 88 Ῥεϊοηρίηρ ἴο ἴῃς ραϊζεσγῃ. 
ΟὨτῖδε Ηἱπιβεῖζ ννὰ8 ἱτωρ] οἰεἶν δοουβεά 
τπεσεοῦ ὉῪ Ηἱ5 ρεγβεουΐοσβ απὰ δοαυϊιεά 
οἵ εδοἢ ὈΥ ἱπάερεηάεπι τυϊηεβδβαβ, ἃ8 (πῈ 
(οϑρεῖβ ἅτε δὲ ραΐῃβ ἴὸ βῆον. Ης 8υΐ- 
ἔεγεὰ τς δῖε ἴτοσὶ πο ἴῃς Νά Ἔγν 
νν88 ργεβεγνεά (Αςῖβ ἰϊϊ, 14) ὈῪ ἴδε ρεῖϊ- 
κίοη οὗ ἴῆε ]εννβ; βῃαγεὰ ἴὲ νυ ἑλέσοες 
οὐ Ὀτίψαπάβ, δείπρ ἀεϊϊνετεά ὑρ το {με 
ΒΕΟυΪΑΓ ἃγπὶ 88 ἃ "παϊεαείον (Ἰοὔπ χυ]!ὶ, 
30). ϑυςῇ βἰδπάειβ ἴπε Ὁ γίβιίδη πιαδὲ 
τοῦυὶϊ ἔοσ τῆς οτεάϊ οἵ 18 1.οστὰ ; τῃδὶ ἢς 
ταυβὲ ποῖ θὲ ρυν οὗἩ βυοῇ οτίπχεβ σ068 
πους βαγὶπρ.--ἀάδλλοτριεπίσκο- 
πος ὶδ ἀϊβείη συ δηεά ἴτοπὶ ἔπε ργεοςάϊηρσ 
δοουβαιίοηβ ὈΥ ἴῃς ἱπβεγίίοη οἵ ὡς ; ἴξ ἰδ 
4150 δὴ δάάιτίοπ το ἔπε ῥαέέεγη οἵ ΟἈγίδβῖ, 
ὨΏΪε88 βίγεββ ὃὈς ἰαϊά οὐ ἴἢς βηθεσ, ἢ ὲ 
βαυεὰ οἰκεγς. ἸἼπε ψογὰ ννᾶβ ἀρρδγεῃίν 
ςοἰπεά ἴο Ἔχργεβ8Ίῖἢε ἰάεα οἵ ἴῃς "εἰπεσαηὶ 
ῬὨΪΟΒορμες οὗ ννηδίενε βεοῖ οὐττεηῖ 
ἃιποηρ {πε ὈΠρΡΏΠοδορῆίςαὶ. Ἐρίςιεῖαβ 
ἀείεπ δ ἴπε ἴσας Ογηὶς ἀραϊηϑὲ (8 νΕΎΥ 
ΤΑΙ ΠΊΩΥ ; Π6 ἰΒβ ἃ πιεββεηρες δβεηΐ ἔγοσῃ 
Ζευβ ἴο π)δεη ἴο βῆον ἵμεῖὶ οοποογηίηρ, 
ϑοοὰά δηὰ εν] (Ατγίαπ, 11}. 22, 23) . . . 
8 ΒΡῪ οἵ ψνῇαῖ ἰ5 πεῖρέαυ! δηὰ παγηια! ἴἰὸ 
τιση . . . δε Δρριοδοδεβ 41] πλεῃ, Ἵᾶσεβ 
ἴοσ δ] (ἐδ. 81)... πείῖπε πιεάάϊες--- 
περίεργος---ΠΟΓ ὈυβΥ ον ἰ8 βυςἢ δῇ οὔς; 
ἔοσ ἴδ ἰβ ποῖ ῬυδῪ δρουΐ δἰΐεπ πίη ρ9-- 

τρια πολνπραγμονεῖ--“Πεη Πα 
ἰπβρεοῖβ ἴῃς δοϊΐοπβ δπὰ τεϊδιϊίοπβ οἱ 
τηδηκὶπά---ταν τὰ ἀνϑρώπινα ἐπισκοπῇ 
(δ. 97). ΤΗΐβ Ζϑᾶὶ ἔογ ἴπε νεϊξαγε οἱ 
Οἴδπεσβ νγνῶβ Ἴεγίδίηυ {πε τηοϑὲ οὑνίουβ 
οδᾶγρε ἴο ὑγίῃρ δραϊπϑὲ ΟἸγίϑιίδῃβ, νῃῸ 
ἰπάεεά ψνεῖεὲ ποῖ αἷννᾶυβ Ἴοπίδηϊ ἴο 
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ἢ κακοποιὸς ἢ ὡς ἀλ λοτριεπίσκοπος " εἰ δὲ ὡς Χρειστιανὸς τ6 
αἰσχυνέσθω δοξαζέ 

ρὸς τοῦ ἄρξασθαι τὸ 
μὴ 
ὅτι ὁ και 

Θὃ εἰ δὲ πρῶτον ἁ 

τῷ τοῦ Θ8 εὐαγγελίῳ - 
ἀσεβὴς καὶ ἁμαρτωλὸς ποῦ 

Χχοντες κατὰ τὸ 

σαν τὰς ψυχὰς ἐν ἁ 

τω δὲ τὸν Θὴ ἐν τῷ ὀνό 

κρίμα ἀπὸ τοῦ οἴκου 
πὸ ἡμῶν τί τὸ τέλος 

καὶ εἰ ὁ δίκαιος μόλις 

φανεῖται ὥστε καὶ οἱ 

θέλημα τοῦ Θ8 πιστῷ 

γαθοποιΐᾳ. πρεσβυ 

ματι τούτῳ 
τοῦ 17 

τῶν ἀπειθούντων 
σώζεται ὁ δὲ 18 

πάσ- τὸ 

κτιστῇ παρατιθέσθω 
τέρους οὖν ἐν ὑμῖν. 1 

1 Τῆς βεοοηάδευ ὑποΐα]8 Βᾶνε μέρει ἔοτ ὀνόματι. 

τεβῖν ὃν ροοά δεπμαυίοιν τοἱέδομέ τοογά. 
81. Ρδ0] πεζά οἵ βοῃς αἱ Ὑπεββδίοηΐςα, 
μηδὲν ἐργαζομένους ἀλλὰ περιεργαζο- 

ονᾳ (2 ΤΉ 58. ᾿ἰ], 11). Ννοτλθη ρεϑηετ- 
ΑΙ ἰξ υπαιιλοπεά νγεσε ἤσοπς ἴο ὃς ποῖ 
ταετεὶν ἰά]ς θὰϊ »εεάάΐογς «ῤῥεακίηρ τολαὲ 
ἐμκὲν «λοιά κοί (τ Τίτα. ν. 13). 80 51. Ρεῖοσ 
ΜΆ τ: Οοσ. χ. 27) μ88 εἰῃρῃδβίβεά ἴπε ἀυΐν 
οὗ 411 Ομτγβιίαπβ----νεὴ οὗ τῃε ννῖνεβ οὗ 
Βεδίῃεη πυβθδπάθ---ἰο ργεδοῦ ΟἸ τ ΒΕ ΔΉ ΠΥ 
ΟἿΪΥ ὉΥ εχαπιρίς ἀπὰ ποῦν ἀεργεςδίεβ 
«δεῖς δοφυίΐεβοεπος ἱπ ννδϊ βοπὶς τηϊρῃὶ 
τθοκοη 8 {τε οὔ ἤοθουσ Τῆς ἴδε οὗ 
ϑοογαῖεβ ἰ5 (Ὡς οἰδβδβίςδὶ εχδίηρὶε οὗ ἴῃς 
βυβετλίηρ οὗ βυςῃ; δηὰ [δῖε οπε μῇϊ]- 
ΟΒΟΡΠΕΙ ννἃ8 βοουτρεὰ πὰ ἃποῖπεσ δ6- 
Βεδάβά ἴον ἀεπυποίαιϊίοη οὗ ἴῃς δ] ᾶποα 
οἵ Τιιὰ8 ψῆ Βετγεηίςς (έο ΟαΞεῖμς, 
Ιχνΐ. 15). Ῥυπίβῃπηεης οὗ μἰ8 οεπος 
νου]ὰ ἀερεηά οἡ τπε ἐσ οὗ ἴῃς οἵδες 
τῶδῃ οοποετπδὰ ψῆο, 1 ποῖ ἰπ δυϊδβοσγίυ, 
ψνουἱὰ παῖυγα! γ Ὁ11|86 ταοῦδεῖανν Π|Κε Πε- 
ταοιτίβ (Αςἴβ χίχ.). 

ψες. τό. εἰ δὲ ὡς χριστιανὸς, 
ἡ ὁπό τιθεῖς ας α γοϊϊοισεν οΓ ΟἈνίσί, ἐπ 
ἐμε πανιθ οὐ ΟἈγὶδέ (14). ὅ:ε ου Αςῖβ ἰχ. 
26 πὰ ἱπιτοάυςείοη.--ἴμ ὴ αἴσχυν έ- 
σθω εςδοεβ ἴῃς βαγίηρ, Ἡ) λοσοευεν «λαὶΐ 
δὲ ἀφλανεὰ οὕ πιε απὰ νιν τοογάς ΟΥ̓ ἀὲπι 
αἷτο ἱλε 505 οΓ Μαπ «καὶ! ὃς ατλμανιεὰ 
τολέπ Ηρ οονπείς ἐπ ἰΐδ ρίονυ ; 80 8ιῖ. 
ῬΑ] βῶγ8 1 την ἱλμς ὃμέ αι ποί 
αφ:λανεά (2 Τίπι. ἰ. 12; οὔ, 8).--ὃ ο  α- 
ζέτω τὸν θεόν, ὈΥ πιατιγτάοπι ἰΐ 
ΠΕΟΕΒΒΆΓΥ, ἔοσ 18 βεῆβε ἰῃς ρῆγαδβε δδ8 
δοᾳυϊγεά αἰγτεδᾶν ἱπ [μη χχί. το.--ὲν τῷ 
ὀνόματι τούτῳ -- Μδικ ῖχ. 41. 

Ψες. 7. Τῇηαῖ ᾿υάρτηεηὶ Ὀαρίη8 δἵ (πε 
ουβε οἵ αοά ἰδΒ ἃ ἀεάυοιίου ἔτοπὶ ἴῃς 
νἱξβίοπ οὗ ΕΖεΐ. 1χ. (οἷ, νἱϊ. 4, ἐπέ και 
λας εομιε); ἴμε βἰδυρῃϊες οὐ [βγδεῖτῖεδ 
ψὯῸ ἅτε ποὶ πιλτκεὰ στ ὙΤάυ, ἰ8 οτ- 
ἀλίηςά ὃγ ἴῃς ΟἸοτν οἵ ἔπε αοά οἔὨ ἰδγδεῖ ; 
τῆς Ι,οτά εαἰά, ἀπὸ τῶν ἁγίων μον 
ἄρξασθε δΔηὰ τδε τηεη Ὀερδῃ δὲ (ἀπό) {πε 
εἰάετβ ψῆο ψεῖς τ πἰπ ἴῃ πε Βουξε. 
Τῆς πὸνν ἰβγαεῖ 88 ργεοεάεπος [ἴκε τῆς 
οἷά ενεὴ ἰῃ οοπάετηπαίίοη ; οἷ, οπι. ἰϊ. 

προ»... τῷὋο 

8 ἴ,, τοῖς . .. ἀπειθοῦσι τῇ ἀλ' 
“0. ὀργὴ ἐπὶ . .. ψυχὴν... ᾿ με υρτῶς 
τε πρῶτον.--τῷ . . .εὐαγγελίφ, οἷ. 
Μαῖκ ἱ. 14. Τῆς Οοβρεῖ οὐ ννογά, ννυδίο ἢ 
αοὰ ςῥαλε ἐπ α ὅοη, βυςοεδάβ ἴο ἴῃς ἴανν 
8 ἴπε εχργεββίοη οἵ ἴπε "}}} ἀρδίπβι 
ΜΒϊο 411 δὰϊ ἔπε γεπιπαπὶ (ΕΖ. ἰ.ς.) τε θεῖ. 

γει. 1:8. Τὸ τε ϑυπιπιαγν Ἔχοεσγρὶ 
ἴτοπι Εζεκίοὶ Ῥεῖεσ ἀρρεπάβ ἴῃς ϑερίυ- 
ἀρὶηε νεγβϑίοη οὗ Ῥτον. χί. 31, νυ ϊοἢ ἰβ 
[ο]ονγεά Ὁγ τ8ε ϑγτίας δπὰ ραγιϊδ!ν Ὀν 
τε Τάγρυπι: Τῆς οτὶὶπδὶ---δοςογάϊηρ᾽ 
το τῆς Μαβογεῖίς ἰεχι---ἰ Βελοίά οἵ ἐγ 
ἐκε γἱρκίεομς το δὲ ῥιιπὶσἠλφεα ὁπ ἐπέ 
φαγί : ἀοτσ νεμοκ μιογέ ἐδε τοἱοκεα απὰ ἐἤδ 
δίηπεγ. Ὅς Οτεεκ, ννὨϊο ΡτΟΌΔΌΪΥ τε- 
Ρτεβεηῖβ ἃ ἀἰβεσεηι Ηεῦγεν ἰεχῖ, 18 τόσα 
δρὶ ἴο δϊβ ρύγροβε δπὰ ἴο ἴπε τεδοπίην οὗ 
7εϑ08, ν Βῖςἢ ΡῬγονοκοὰ {πε χυεβιίοη, 7.10 
ἐκόη απ δέ ξαυεὰ (Ματῖκ χ. 24-26). 

ψες. 19. 80 ἰδὲ εὐέπ ἔδοξε τοῖο μεν 
ἦη ἀοεογάαπεος τοΐέᾳ ἐλε τοῦ! οΥΓἹ Οοά τοἱέκ 
α  αϊελίμι! Ογεαίον ἀεῥοοὶέ ἐδ εὶν τομὶς ἐπ 
τοεἰϊ-ἀοίηρ. Τῆς ΟὨτιδβιίδη πιυδὲ 5811] ἔο]- 
ἴονν ἴπε ραϊίεσῃ. [τ 18 αοά᾽β νυ] τπδὶ πα 
βῆατε ΟἾτίβιδ βυβετίιηρβ ἱἰπ ψνμδίενευ 
ἄερτεε; εἰ Βίπι ἴῃ {Π|8 4180 σορὺ ΟἸσίβι, 
ΜὴῸ βαἱά, Ῥαΐμεν ἱπίο ἐὰν λαπην 1 εονη- 
τδὶ οἷ οῤίγνη! (Τὰκε χχὶῖ. 46 -- ΡΒ. χχχὶ. 
6) ἀπά μαάε Ηἱἰ8 ἀϊβοὶρ!εβ Ιοβε ἐμεὶγ βοὰ 8 
παῖ πε πιρῃς δηὰ ἔπεπὶ υηΐο [{π 
εἴεσημαι. ΔΙ τΠ18 τεδομὶπσ Ῥεΐεσ οοπ)- 
δίπεβ ἴμδὲὶ οὗ ἴῃς Ῥβδϊπχίβὲ ψῃϊοἢ ἰ8 45- 
βυπιεὰ ὃν [ε808 (Μαῖι. νὶ. 25 8..), ξελουαλΐλ 
ἄποιυς Ηἰἷ ογεαίμγε. Ἠξ ἴῃς αοὰ οἵ 

(αἰεπβυίηεας δ ν, Ρα. 16) ἐς 
τῆς (Δἰτηζι} Οτεδίοσ ἴο ὑνποτλ πε βου] 
Ης γψανε δηά τσεάεεπιεά (ΡΒ. ἰ.ς.) ταν 
οοηδάοπεϊν τεΐυσῃ. 
ΟΗΆΡΤΕΚ Κ΄ νει. τ. οὖν, ἐλεγείογε 

--ϑίπος γουγ βυβεγίηρ ἰ8 δοοογάϊηρ ἴο 
αοά δ ν]} δῃηὰ ς 8118 ΟἿΪΥ ἴοσ ἴῃς ποστηδὶ 
8ε1-ἀενοκίοη, ννϊς ἢ ΟἾγίβὲ σευϊγεά οὗ 
Ηἰβ ἀϊβοῖρὶ Ὁ οὐ ψἱτὰ τῆς ἀυτε8. οὗ 
τῆς 5ἰδίοη οἱ [1 ἴῃ νος γου ἀγα οδί]εά. 
--πρεσβυτέρονυς, ποῖ πλεΙεὶν οἷδε 
»η 858 οοηϊγαβίοα ἢ γομηρ ν (νεῖ. 5), 
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παρακαλῶ ὁ συμπρε σβύτερος καὶ μάρτυς τῶν τοῦ ΧΟ 
παθημά των ὁ καὶ τῆς μελλού σης ἀποκαλύπτεσθαι 

2 δόξης κοινωνὸς ποι μάνατε τὸ ἐν ὑμῖν ποίμνιον τοῦ Θῦ μὴ 

ἀναγκαστῶς ἀλλὰ ἑ κουσίως μὴ δὲ αἰσχρο κερδῶς ἀλλὰ 

δυῖ εἰ δγς5, δυςἢ 48 ῃδὰ θδθη ἃ Ῥόϊπιοά ΌΥῪ οἔἴτῃςε βυβετίηρβ οὗ ἴτε Μεβδβίδῃ. Ης δδά 
Ῥαὺὰὶ δηὰ Βαγηδῦδβ ἱπ τῃ6 Οὔυγοῆεβ οἵ υνἱϊϊπαββεά ὃδυϊ δὲ τῆς ἰαβὲ ἰεϑὲ τεδιβοά τὸ 
ϑουΐπετη Αϑβία (Αοῖβ χὶν. 23). Τῆς οοἷ- βἤαζγε τῃεπὶ.---ὖ . . . κοινωνός. Ρεῖες 
Ιεςῖνε τῶν κλήρων (νεῖ. 3) ἀπά τῆς εχ- 
Βοτιδίίοπ, σλεῤῥεγὰ ἐλε Ποοῖ (νετ. 2) ὕγονα 
ἐπδῖ τπὸν τε ἴπε οἴδοίαὶ πεδάβ οἵ ἴῃ6 
ςοτηπλιητἰε8 δάὐάγεββεά, ϑ  πλ] αν 81. 
Ῥδυ! Ραάς ἐλε εἰ ἀδνς 97 ἐδε ΟἈμμνελ (Αςῖβ 
χχ. 17) δ Ερμεβιβ ἑαζέ ἀδεά ἰο ἐκενι- 
βεῖυες απά ἰο αἷΐ ἐπε βοοῖ ἐπ τολκίον ἐπε 
Ἡοῖν ϑῤίνἐέ ἀαῤῥοὶκμίεά γον οὐέγεεεγς. ΤῊΣ 
υ8ς οὗ {πε ἴεῖπὶ ἰπ ἀΐγεοῖ δάάγεββ ἤεγα 
ςαγιῖεβ Ῥ Ὦ ἴξ ἃ βυσρεβίίοη οὗ ἰῃς πδίυγαὶ 
ταδδηΐηρ οἵ ἴῃς ννοτά ἀπά ρεγῆαρβ δ[50 οὗ 
τῆς δΑεὶν τες πηίςαὶ δεηβε, οηε οὗ τῇς ἢἤγϑβιε 
Βεπετγαδιίου οὗ ΟΠ γιβείδηβ. Βοῖὰ [εν ἀπά 
Οδπεεβ ψνεγε ἕδγα ας ἢ τς. ἴτε 
ΜΏΟΝ ννᾶὰβ πδίυγα!γ σοηίεισοά ὑροη 
ἴποβς πὸ ψεσα φυλπθοῦ ἴῃ Ροὶπε οἵ 
γδᾶσγβ ; ἴδε γουτμέυ!] Τιπιοῖν ψνὰ8 ἃ 
ταλικεὰ Ἴχοεριίοη ἴο τῆς ρεησγαὶ τὰϊα 
(ἱ Τίπι. ἱν. 12).-τὲν ὑμῖν. Ρεῖεῖ ἄοεβ 
ποῖ αἀὐάτεββ ἔπεπὶ ἃ8 πΊεγε οἤῆοϊα!β, γον 
εἰάεγς, Ὁὰῖ Ἐπ είσῖα ἃ νᾶρυετ ἔογῃι οὗ εχ- 
Ῥτεββίοῃ, δίἄθγς τοῦο αγέ αγριοπρ γομ; οἵ. 
τὸ ἐν ὑμῖν ποίμνιον, νν»ῃΐϊοἢ Α͵8ο ἐνδάθβ 
ΔΩΥ ἱπιραϊσίης οὗ ἴπε ῥγίποίρὶ 6, γε αγό 
Ολνίοι᾽».-τ-ὸ συμπρεσβύτερος..-.. 
κοινωνός. ΤὨϊΒ 8ε! [-ἀεδβίρπδίοη ͵α8ιὶ- 
ἢε8 Ῥεῖοτ᾽ 5 τίρῃι ἴοὸ ἐχῃογὶ ἴπεπὶ. Ης 8 
εἰάεν Ἰἴκα τῇ ςπι, ἴῃ 411 βεῆβεβ οὗ ἴῃς ννογά. 
ΤΕ τῃεὶς βυβεγίηρβ ὁσουρυ τδεὶγ πλϊπά, μ 
ννᾺ8 νυϊῖπεββ οὗ ἴπε βυδεσίηρβ οὗ Οἢτίβιὶ ; 
οἵ δῖβ ον, ἰέ δῆγ, με ἄοεβ ποῖ βρεᾶκ. 
Ης δ48 ἰηνϊεὰ ἴΠαπὶ ἴο ἄννε}} σαῖποσ οα 
16 τπουρπὶ οὗἉὨ πε σῖτα βίου δηά τῃ18 
ες ἰδ οοπβάεηι οἵ δβῃαγίπρ.--μάρτυς 
.ο. παθημάτων. ϑυοῇ εχρεγίεποα 
νὰ8 ἴε εββεητίαὶ φυδιβοδίίοη. οἱ δῃ 
Αροβίὶε ἴῃ τῆς 5ιγὶςξ 86η86; ΟΥἿΪΥ ἴΠοβ6 
ὙὯΟ ννεσε σοπηραηίουβ οὐ ἐλε Τισεῖυε ἱπ 
αἷ! ἐλπὲ εἰπε ὕγονι ΓΟΡΣ δαῤῥήενι ἰ0 ἐπ 
ΔΑ: ῤῆοη οἱ αἱ ἰεαδὶ τοέέμεσϑες οὗ ἰδέ 
Κεςεγγεοίοη (Ας8 '. 22) ψγεῦε εἰϊρίρ!ε; 88 
]εϑὺ8 β8αϊά, πε Ῥαγδοϊεῖε 5411 ἰεβϑε ιν δηὰ 
ἀο γου ἰεβεν Ὀδοαυβε γε ἂῖὸ ἢ Με 
ἔγοπι ἴῃς Ὀερίππίηρ ([] ΟΠ χν. 27). Τῇαὶ 
86 Βρϑᾶκβ οἵ {πε βυβετίηρβ ἀπά ποῖ οἵ τῆς 
τεβυττοοιίοη Ψν Ποῦ τηδᾶς τῆς βυβεγεσ 
Μεββίδῃ, ἰβ ἄπε ραγεὶν ἴο ἴῃς οἰγουτῃ- 
βίδηςε8 οἵ Πὶβ τεδάθιβ, ραγιϊυ ἴο ἢἰβ οννῃ 
εχροσίεηος. Εὸογ ἢίπι [ἢ 68ε βυβετίπρβ δὰ 
οὔος ονεζβῃδάοννεά τὰς ρίογυ ; Ὡς οουϊά 
βυπιρδῖῃί8ε ν ἢ ἴποϑε ὀρργεββεά ὃν ρεῖ- 
βεουϊίοη δπὰ γεργοδοῦ, Ψῆο υπάεγϑιοοά 
πονν, 85 {Ππ||ε 88 ες ἴπ6η, [παῖ [ὃ νὰ 8 41} ραγί 

ΜΠ δε ἴῃς ἑαΐυτε βίου νης ΟἸγὶδὲ 
αἰγεδάν επήουβ ἔοσ ἰξ ννὰβ βαϊὰ ἴο Ὠίτη, 
Τλοι «μαἰέ γοίίοτο αὐιεγισαγὰ (Τ οῃ χί!. 
36). δ τἰιῃβ ρον τῆε τες ιὐεὰ ἴῃ τ 
δηοηιις ἴοσπι, εἴπερ συνπάσχο; να καὶ 
συνδοξασθῶμεν (Κοπ,. νυἱῖ!. ῥδμνῃ 2 Οοσ. 
ἵν. 10) ΨὨϊΟὮ Ργεβυρροβεβ [δηλ] τιν ν ἢ 
τῆς τεδομίπρ οὗ τῇς τίβεπ }εδὰ8 τλαὲ ἐδε 
ΟἈνὶϑί πιμϑέ σεν ἀπά :0 ἐπίεν ἱπίο Η ἐς 
εἰονγ, Τρακε χχὶν. 46; οὔ. ἷ. 5, 13, ἷν. 13. 

Με ῖ. 2. Τῆε οοτηπιαπά ἰαἰά ἁροη 8ι. 
Ρεῖες, σλεῤλεγὰ νιν ϑλιδοῤ {68 χχί. 10) 
Ῥεςδπλα (ῃς σπᾶτρε ἀεἰϊϊνετεά ἴο βυςοεοά- 
ἵπρ εἰάετβ (νυ. Αοίβ χχ. 28) δηὰ ἃ ἐδγμ ας 
ἀεδοτγίρείοη οὗ πε ΟἸγίβιιδη ραβίοσ ({.9.» 
1 Οοτ. ἰχ. η ὙΠῸ πιυδὶ σορυ ἴῃ ροοά 
Βδερβεγά ψνῆο ονεγεὰ ννῆογε Ηἰβ ργεάε- 
ςεβϑοσδ [6]1 βῃογὶ (ΕΖ. χχχίν.).---τ ὸ ἐν 
ὑμῖν ποίμνιον τοῦ θεοῦ. ΟὨτί8- 
τεπάομῃ ἰβ ἀοά᾽β ἤοοκ διθοπρ γου---ποῖ 
γουτβ Ὀὰϊ αοἀ᾽᾿ Β.--ἀναγκαστῶς. 4-ς 
α ν»ιαἰεγ οΓΓ εομοίγαὶπέ ςοπιταβιεὰ ἡ ἢ 
ἑκουσίως, τοϊ ἐηρὶν---ποῖ 45 ργεβδεά τηεῃ 
Βυϊ ἃ8 νοϊιπίεετδ. [πὸ {εἰπε οὗ ρεγβεοὺυ- 
τίοη Ἰυκοννάγηη οἰάογβ πιῖρθς τνεὶ! τερτεῖ 
τπεῖγ Ῥγουλίηεηςε; πεῆος ἔπε παεά ἔου 
πε δρῃμογίϑπη ἐγ αην ἀϑφῤίγε ἰο ουεγεὶρ κέ 
κε ἀεείνοίς α ποδίς τυογὰ (τ Τίπι. {]. χ). 
80 οἔἉ ρἰῆβ οὗἨ τιοπεὺ 8ι. Ῥϑὰϊ τεααῖγεβ 
τδδὲ ἴδεν Ῥε μὴ ἐξ ἀνάγκης (2 Οος. 1χ. 7). 
11 18 ροββίδίε ἴπαὶ 51:. Ῥδὺυ} 8 ννοσχάβ, 
ἀνάγκη μοι ἐπικεῖται (1 Οοτ. ἰχ. 16) παά 
Ῥεεη ντεβιεά.--αοΑὁἰσχροκερδῶς. Ι΄ 
πε ψνοσκ Ὀ6 νοϊαπιλτν ὑπάεγίδίκεη, ἴῃς 
ψνοσκεσ Πᾶ5 ἃ τενναγὰ δοςοσγάϊπρ (ὁ ϑ8ῖ. 
Ῥαυὶ (: Οοτς. ἰχ. τ6 ἢ). Βαβε ρϑίπειβ ἅγε 
1πο88 ψν 0 νυ 8} ἴο τηδῖκε ραὶη νυν πεηος ΠΕΥ 
οὐυρῆὶ ποῖ (Ασϊβίοιϊς, Νέος. Εἰλ., ν. τ, 43).-- 
προθύμως. Τῇε δάνεγὺ οοουτγβ ἴῃ 2 
ΟἼτοη. χχῖχ. 34, υΧΧ, νῆεγε τμε 1,ενῖτε8 
εαρειὶν Ρυτίβεά {πεπηβεῖνεβ ; Ηερ. (πὰ 
1,εν!τε8 υρτῖρπμι οἵ μεατ το... Τῆς νεγὺ 
προθυμεῖν ἰ8 υϑεὰ ἴῃ Οἤτοη. ἰο τεπάεσγ 

ΠΣ οὔδεν 7γεετυε! οδεγίηρο. 
ες 3. Αρρ]ϊςαιίοη οὗ {πε βαγίπρ, ἐλέ 

γεῤπεα γμΐσγς οὗ ἐπε παἰέοης ἰονὰ ἐΐ (κατα- 
κυριεύουσιν) οὐεν ἐδένε. .. ποί 50 ἀπιοηρ' 
γοι; διέ τοποξοευεν τσομἱά ὃό ργεαΐ ἀνιοηρ' 
γομ κε «αὶ δό γομν βογυαπὲ.. . . ον ἐκ 
ὅν οὕ Μαη εαριδ.. .. ἰο ξεγυε (Ματῖ χ. 
42 (ἡ.--τῶν κλήρων, ἴῃς ἰοἴδ, ἑς6., 
τῆς ρογιίοπβ οἵ (ἢς πενν ἴβγϑεὶ ννῆο [21] ἴο 
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προθό μωςἷ καὶ φανερωθέν 
τὸν ἀμαρα τεινον τῆς δόξης στέ 
ὁποτάγητε πρε 

νοφροσύνην ἐγκομ 
τάσ σεται ταπεινοῖς δὲ 

ΠΕΤΡΟΥΑα 

σβυτέροις - πάντες δὲ 

βώσασθϑε 3 ὅτι Θξ ὑπε 

δίδωσιν χάριν - ταπει 
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τὸς τοῦ ἀρχιποίμενος κομιεῖσθε 4 
φανον " ὁμοίως εώ τεροι ς 

ἀλλήλοις τὴν τάπει 

ρηφάνοις ἀντι- 

νώθητε 6 

1 Οοάεχ Ναιίσδηυβ ἰ8β δίοπς ἰπ οπιτεηρ νεῖβε 3, μηδ᾽ ὡς κατακνριεύοντες τῶν 
κλήρων ἀλλὰ τύποι γινόμενοι τοῦ ποιμνίον. 

ΞΈοτ τῆς ππίλπλ] ας ἐγκομβώσασθε ἴνγὸ ουγβῖνεβ τελά ἐγκολπίσασϑε, ψπεηος 
ἐπείπμαίε οἵ ἰῃς Νυϊραῖε. 

γοῦτοᾶγε 48 [βγδεὶ ἔς] το ἐπ δὲ οἵ ̓ εμονδῃ 
(Όευι. ἴχ. 29, οὗτοι λαός σον καὶ κλῆρός 
σον). Τῆς πιεδηΐηρ ἰδ ἀειεγηγίπεά ὈΥ 
ἴῃς ςοτγεβροπάϊηρ τοῦ ποιμνίον Δπά 80}0- 
Ροσιεὰ ὃγ ἴῃς υβς οὗ προσεκληρώθησαν 
τοεγεέ νας απ ἀδαμολαι βογθοπ ἴῃ Αοἴβ 
χν!. 4. 80 [118 βαἰ4 οἵ οὐ 5 βεγσνδηὶ τπδὲ 
Ηε κληρονομήσει πολλούς (188. 111]. 12}. 
Τῆς ΜΝυϊραῖς ᾶ5 ἀονιέμαπίος ἐπ εἰογὶς, 
ηὰ Οεουπιεηίυβ ἐο]]οννίηρ τς υϑᾶρε οὗ 
Ἠἰδ τἰπιῈ ἐχρίδίπβ ἴῃε ρῆγαβε ᾿ἰκαννῖβε 45 
εαυίναϊεης ἴο τὸ ἱερὸν σύστημα, τ:.ε., 
τῆς ἱπίεγίοσ οἰεγρυ.- τύποι γεινόμ- 
ἐνοι, ἐ.6., 45 δεγναηίβ δοοογάϊηρ ἴὸ Μασὶς 
ἐκ; οὗ. τ ὙΒεββ. ἱ. 7; σ Τίπι. ἵν. 12. 

νεῖ. 4. φανερωθέντος τοῦ 
ἀρχιποίμενος, αἱ ἐλδ »ιαρἐεείαἰΐοη 
» ἐμέ οἰέεῦ διοῤκεγά, ἱ..., ΟἸὨτῖβὲ. ἀρχι- 
ποίμην 15 της εαυϊναϊεηϊ οὗ ὃ ποίμην ὁ 
μέγας οἵ Ηεδ. χί[!. 20, θεΐπρ' ἑοτγγεά ου ἴπῈ 

Δῃαίοαγ οἵ ἀρχιερεύς -- ἰγΣΓῚ ἿῚ2; 
εἶδε 1 ὁσουγβ ΟὨΪΥ 48 ϑυτηπηδοῃυβ᾽ τεηάεσ- 

ἱῃρ οἵ ἽΡΩ (ΧΧ, νωκηδ) ἱπ 2 Κίηρβ 

11, 4 ἀπά ἴῃ ἃ ρᾶρυγιβ. Οὐ ἄρρεαδὶ ἴο 
]εμβονδῆ, ὁ ποιμαίνων τὸν Ἰσραὴλ. .. 
ἐμφάνηθι οἵ 8. χχχ. 1.---τὸν . . . 
“στέφανον -- ἴδε ογοῖση ΟὗἹὨ ἰε τοκίολι 
ΗἜ ῥγνονεἰδεαά (788. 1. 12). Ὑἢε πιεΐδρῃοσ 
ἰδ Ῥγοραδίν ἀεγίνεά ἔγοπὶ τῇς ψτεδί οὗ 
ἐλάϊηρ βοννεῖβ ργεϑεηϊεά ἴο τῃε νἱςΐοτ ἰπ 
1ῆε ρᾶπηε8 (τ. ἀμαράντινον) ; δυῖ ἰξ την 
Αἰδο ὈῈ ἄυε ἴο {πε οοποερτίοη οὗ πε 
ἔπΐυσε ἂρὲ 45 ἃ δαπαιεῖ, δὲ ὑπο ἴδε 
δυεβίβ νεσε σσονηδά νυ ἱἢ ξδηιαπαι (58. 
11, 8, στεψώμεθα ῥόδων κάλνξιν πρὶν ἢ 
ψαρανθῆναι). 8εε οἡ ἱ. 4. 

εἴ. 5. νεώτεροι, ἴδε γουηρεῖ 
ταδγηθεῖβ οὗ δεαοῦ Οπυσγοῃ ὑνεγε Ῥεσμᾶρ9 
τηοσς οἵ 1655 ἔοστηδῖν θαπάεά τορεῖπετ οα 
τῆς τηοάεὶ] οὗ ἴπε σύνοδοι τῶν νέων, νν»ϊοἢ 
ἅτε τηεητοηεά ἴῃ ἰπβου (ΟΠ 5 ἃ58 εχ βιπρ 
ἀϊδείποι ἔτοπι τς ΕΡΒεδὶ ἱπ ατεεῖκ οἰτίεβ, 
Ἐβρεοῖδιν ἰη Αϑία Μίπον (Ζίερασιῃ Ὀΐς 
απΠεοπίβομε Νεσζείης, 111-115). Οουρᾶσα 
ῆε τποάεγῃ Ουἱάβ δπᾶ Αδββοοίϊδιίοπβ οὗ 
Υουηρ Μεὴ. ἴῃ 1: Τίπι. ἱν, σ, {δεβε 
τιαῖυταϊ ἀϊν᾽βίοηβ οἵ εἰ ἀεγ8 ἀπὰ γομηρεῦς 

ἅτε αἴβο τεοορηϊβοά.- - πάντες δὲ... 
ΕἸάετβ ταυβὲ βεῖνα ; γουῆρειβ βυδ- 
τηῖϊ, Μαγν δ]1 δε Ἰον)γ-ταίη δά τονναγᾶβ 
οὔε δηοίδει---ποτε ἰδ πὸ πεεὰ ἰὸ δὰ 
ἀεϊα!]εὰ οοπιπιδηάβ. ---γκομβώσα- 
σθε ἰ8 εχρίαἰπθά ὃὉγῪ Οεουπιεηΐι8β 48 
ἐνειλήσασθε περιβάλεσθε (“τὰρ γουτ- 
βεῖνεβ ἰη, ρυΐ τουπὰ γοι), 80 ἴῃε ᾿οπ,- 
ταδηὰ ςοττεβροηβ ἴο ἐνδύ ... 
ταπεινο ν οἵ ΟΟΙ. [ἴ. 12. Βαυϊῖ ἴδε 
Ἄοδοῖος οἱ 118 υπίχυῃς ννοτὰ πχυδὲ πᾶνε 
βοπὶς ᾿υδεϊβοαλιίοη ἴῃ αββοοίδιίοηβ νυ ἢ 
σᾶ Οηἷγν Ὁς τεοοηδίσυςιοα ὉΥ ςοηϊεςίιτγε. 
ΤΠὴῈ Ἰεχίοοστρἤῆετβ (Ηςδβυοπίυβ, δἰηάλδο, 
εἴς.) ρίνε κήμβος κόσυμβος Δηὰ ἐγκόμ- 
βωμα 48 βυποπυτηβ. ΟἷἸυχ Ὄχρ δὶπβ 
ἐγκομβ. 25 τς ἄροῃ ψόοσῃ δῪ βίανεβ ἴο 
Ργοίεςς τπεὶγ ἴυπις ; 80 Γοηριβ, Ῥαςίο- 
γαΐΐα, ἰϊ. 35 {,, ἴῃ “᾿ολδιίίηρ δίβ αῤτοπ, 
πακεᾶ ἢε βίδγιεὰ ἴὸ στιὰ ἰκεὰ ἃ ἴανῃ "". 
Ῥμοῖίαβ (Ερίβθε 156) (Δἴκεβ ἀεογρὲ Μείγο- 
Ῥο ἴδῃ οἵ Νἰοοπιεάϊα ἴο ἰαϑ8ἰκς ἴοσ πἰ8 Βυβ- 
βεϑείοη τπαὶ ἰξ νγᾶβ ἃ Ὀαζραζουβ ννογά : 
φΥοὺ οὐρῆς το πᾶνε τγειπετηδεγοά Ἐρὶ- 
οἰδιτὴυβ δηὰ Αροϊϊοάογσυιβ. . . [δας 
ἔοστιεσ υ868 ἰΐ ἐτεαυθπεν ἀπά τῆς ἰδίϊες 
ἐπ τῆς " Ευπανᾶν ᾿ (4 σοτηεάν) βᾶυβ τὴν 
ἐπωμίαν πτύξασα διπλῆν ἄνωθεν ἀνεκομ.- 
βωσάμην." Βυῖ τῃε ΓΧΧ οἵ 188. 11}. τ8 
[48 τοὺς κοσύμβους -- ἡγοπί-δαπάς δηὰ 
ϑυπηπιδοῆυβ τὰ ἐγκομβώματα ἰη νεῖ. 20 
ἴον δαμάς οἵ φαϑτῆές. Ῥεῖεγ ἰβ ἰμεγείογε 
φγοδδῖν ἱπάθνιεὰ δραΐπ ἴο τη18 ραββαρε 
Δῃὰ βδὺ8 σίγα γουγβοῖνεβ ΨἹὮ τΠ 6 Πυμλ ΠΕ ν 
Ὡς ἰδ ἴῃς ρσορεσ ογπδζηεηὶ οὗ ᾿νοπηδῃ. 
1 τε νοτὰ δὲ ἰδκεὴ ἴῃ {Πὶ8 δεπβὲ ἃ 
τείεσεπος ἴο ]οδπ χίϊ. 4 ἢ., Ταλίηρ α 
αἰ βηνα Ης ρἱνάεα Ηἐνισεῖ, ταὰν Ὀς τεαϑοη- 
ΔΌΪΥ δβϑυπιεά ---θΘεὸς .. . χάριν - 
Ῥχον. 1. 34, υχχ (θεός Ὀεὶπρ Ριιῖὶ ἔοσ 
κύριος, ν»ῃ ϊοἢ το 4 ΟὨ γι βεῖδπ τεδάεσ πιεδηὶ 
ΟἸσίβο) ; τε Ηεῦτγενν ἴεχὲ ρίνεϑ δ.ογεγς 
λς ςεοὔῆε αἱ ὅπ ἰο ἐπε ἀμνιδῖς ἄς σλοτῦς 
ανοιγ. ὙὙΠε δβᾶπὶὲ αμοίαιίοη ἰ8 ετ- 
Ῥίογεά ἰπ βἰπιῖϊας οοπίεχὲ Ὀν 5:. }ᾶπ|ι6εβ8 
(ἰν. τῆς ἄεν!] (δεεὲ θεῖον) 18 {π6 6); 
ἐγώ δεοθεν. 

Ψψει. 6. “ἰταπεινώθητε οὖν εὐδοεβ 
τῆς εχμογίδτίοθ ἂπὰ [18 δοοοπιρδηϊθὰ 
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οὖν ὑπὸ τὴ 

ἡ καιρῷ ᾿ πᾶσαν τὴν μέ 

ὃ ὅτι 
δικος ὑμῶ 

9 ζητῶν καταπιεῖν ᾧ 
αὐτὰ τῶν παθηματω 

διάβολος ὡς 

10 ἔπιτε 

βοσ ρίῃσε ἴῃ νϑῦ. 5--ΟΌ εν ἰπ ογάες [μδὶ ἴῃς 
τογαΐβε (κε χῖν. 11) πᾶν δὲ δ] Π|1εὰ 
ἴοε γου, ἠδ ἐλαΐ κωνιδίείᾳ ἀἰνισει  «καὶΐ 
δε ἐχαϊ ἐφ (τε. Ὁν αοἄ). 80 ἴοο 8. [4πι68, 
σηδ)εεὶ γομγεεῖυες ἐπεγείογε ἰο Οοά (ἷν. 7): 
--τὴν κραταιὰν χεῖρα. Οοὰξ 
νπὲρλίν λαμὰ ἰδ ἃ σςοπηπιοη Ο.Τ΄. εχργεθ- 
βίοῃ ; δες Εχοά, ἱἐϊ. στρ, εἴς. ἔοσ οοη- 
πεχίοη στ εινεῖδῆςε δηὰ ΠΕΡ ΟΙΘΙΥ 
ΕΖ. χχ. 33 ἴ., ἐν χειρὶ κραταιᾷ καὶ . . . 
ἐν θυμῷ κεχυμένῳ βαυσιλύσω ἐφ᾽ ὑμᾶς. 

γεῖ. γ. τὴν μέριμναν... αὐὖ- 
τόν οφοτηεΒ ἔτομλ ΒΒ. ᾿ 12, ἐπίριψον ἐπὶ 
Κύριον τὴν μέριμνάν σου, ν»Ὡϊςἢ 18 της 
δουτος οὗ ρμαγῖ οἵ ἰῆε ϑεῆοῃ οἡ ἴδε 
Μουπὶ (Μδῖι. νὶ. 25 ἢ.).--ὅτι.. .. 
ὑμῶν π5υδεείζυϊεὰ ἔοτ καὶ αὐτός σε δια- 
θρέψει οἵ Ῥ5. 1... ἰπ δοοογάαδπος υἱἢ 
76δβυβ᾽ δπιριβοδιίοη πὰ δρρ]οδιίου οὗ 
16 πηεῖδρμοσ. ἀοά οςἄγεβ ἔος Ηἰδβ ἥοοϊς 
48 ἴῃς Πιγεϊίπρ βδερμεγά ἀοεβ ποῖ (οὐ 
μέλει αὐτῷ περὶ τῶν προβάτων, ΙοΠη 
Χ, 13). 

Ψψεῖ. ὃ. νήψατε γρηγορήσατε, 
οἰ. τ3, ἵν. 7. 80 81. Ρδυ], γρηγορῶμεν 
καὶ νήφωμεν . . . ἡμέρας ὄντες μεν 
(α Τδεββ. ν. 6, 8) ἀγαννὶπρ ὕροη ἴδε ςοπι- 
τῇοπ βοίγοε ἱπ ἴπς Ῥαγβῦ εβ οὗ ες Ηουδβε- 
δΒοίάεγ δὰ Βυγρίαγ, εἰς. (Μδῖϊι. χχίν. 
42 5) νος δεῖ ἰογίῃ ἴδε βιιάδεῃ σοπ- 
ἱπρ οὗ ἴδε Κίηράοπι.--ὁ ἀντίδικος 
ὑμῶν διάβολος, γον αάνεγεανν, 
ϑαέαη---ἀ, (ρτορειν αὐυεγϑανν ἐν ἰατο ἐμ) 
8 υϑεά ἴπ ἴδε βέπεγαὶ βθῆβε οὗ ἌἜποῖυ ἰπ 
χΧΧ. Οἱ τἂε ἀεβοσίριίοη οἵ ϑαίδῃ, ας ἃ 
γοαγίηρ ἰοηὶ σοτλεβ ἔτοσῃ 8. χχίϊ. 14, ὡς 
λέων ὁ ἁρπάζων καὶ ὠρνόμενος ; τοαἰ κει 
τοῦι 10Ὁ ἱ. 7, ψεῖε ϑαίδῃ (ὁ διάβολος 
ΠΧΧ, Σατάν, Αα.) περιελθὼν τὴν γῆν καὶ 
ἐμπεριπατήσας τὴν ὑπ᾽ οὐρανὸν πάρ- 
ΠΑΝ τεεκίηρ ἰο ἀευομν ἰδδητἢ68 Ὠῖπὶ ΙΒ 

δάεβ ἴῃς ἰογά οἵ ἀδαίῃ ; οὐ Ρσον. ἱ. 12, 
ψδεῖε τῆς νυ ὶοκεά βὰν οὗ τε τὶ ρῃίεουβ 
ταᾶῃ, καταπίωμεν αὐτὸν ὥσπερ ἄδης 
ζῶντα. Τῇε ρῥτεδεηῖ βυβεζγίηρβ οἵ ἰἢς 
ΟὨγίβιίδῃβ γε πὶβ μβαπάϊννοσκ 48 συ υοἢ 85 
τῆς δυβετίηρϑβ οὗ εδ05 (1: Οὐχ. 1ϊ. 6, 8) ἀπὲ 
οἵ ]οὉ. 

νει. 9. ᾧ ἀντίστητε. 8:. ]λπ|ε8 
δά ἴῃς βάπηε Ἂχῃποσίδοη ἴὸ δὶβ αυοῖα- 
οη οἵ Ῥῖον. ΤῇεἊε οοππεχίοῃ ἰ8β ποῖ 

ΠΕΤΡΟΥ ἃ 

κραταιὰν χεῖρα τοῦ Θϑ 

ριμναν ὑμῶν ἐπιρεί 

αὐτῷ μέλει περὶ ὑμῶ 

ἀντιστῆτε στερεοὶ 

λεῖσθε ὁ δὲ Θὲ πάσης 

ἵνα μᾶς ὑψώσῃ ἐν 

ψαντες ἐπ᾿ αὐτὸν 

γήψατε γρηγορήσα τε ὃ ἀντί- 

λέων ὦ ρυόμενος περιπατεῖ 
τῇ πίστει εἰδότες τὰ 

τῇ ἐν τῷ κόσμῳ ὑμῶ ἀδελφότητι 
χάριτος ὁ καλέσας ὑ μᾶς 

οὈνίουδ Ὀυΐ ἴδ ρεβδρβ ἄυς ἴο ἴῃς ἰγδάϊ- 

εἴοπδὶ εχροβίτίοπ οὗ τ -- ὑπερηφάνοις 

88 τοϊειτίηρ ἴο [πε Πεν}] ἀπά ἢἰβ οι] ἄγε. 
Α5 Θοἀ τδῆρεβ Ηἰπιϑεῖ δραϊπϑὶ βοοβεσε, 
80 πιιδὶ ΟἸγίβι απ β γεβίβε ἴῃς εν} νυν ΒῸ 
8 ννοτκίηρ ψ 1 {πεῖτ ϑαπάεγοιιβ [ετηρετῖβ. 
Οεουπιεπίὰβ δῃὰ Ογαπηει δ Οαίέμα Ὀοϊ 
ἌΡΡβδὶ ἴο δῇ εχίγαοι ἔγοπὶ [δι᾿ 8 ῬοοΚ 
αραϊπδὶ Ματζοίοη ()) νυ μῖο ἢ ἴδ ργεβεῖνεὰ 
ἰῃ [τεπαὺβ δηά ψποιεῦ ὈΥ Ἑπβεδίυβ. 
Τῆς πιαὶπ ροίΐηϊ οἱ ἴπε ρᾶδββᾶρε ἰ8 {πὶ 
Ῥεΐοτε ΟἸγίδβι οδπιε ἴῃς ἀεν!] ἀϊά ποῖ ἄλγε 
ἴο Ὀίαβρμεπις δραϊπϑὲ αοά, ἔοσ ἴδε ρτο- 
Ῥεςίεβ οὗ ἰδ ρυπίβῃσηεθε ψψεσε δ ἰρ- 
τηδῖϊς ; δυῖ ΟἸτγίβὲ ῥγοοϊαἰπιθὰ ἴτ ρα εἶν 
δηὰ 80 ἢς ἰοβί 411 βορε δηά ροεβ 8Ρ ουὔϊ 
ελρεῖ ἴο ἄγαρ ἄοννῃ 811] ἴο 818 οὐνῃ ἀ68- 
τυςιίοη.--στερεοὶ τῇ πίστει, χοροὶ 
κε ἐπ γομν ζαλέλ, ΔὈὈτενϊατίοπ οἵ ἐπι- 

τὲ τῇ πίστει τεθεμελιωμένοι καὶ 
δραῖοι, (οἱ. ἱ. 23; ζ΄. τὸ στερέωμα τῆς 

εἰς Χριστὸν πίστεως, (Οο]. ἰΐ. 5 Δηὰ Αοἰ5 
χνὶ. 5, αἱ... ἐκκλησίαι ἐστερεοῦντο τῇ 
πιστει. Τῆς τηεϊδρβοσίοδὶ υ5ε οὗ στ. ἴῃ 
ἃ βμβοοά 5εῆβε ἴδ ποῖ οοπηγηοῆ. Ρεῖεσ 
Ρεῖπαρβ {πίπκβ οὔ ἴτε στερεὰ πέτρα 
[Ὁ οἵ 1588. 11. χ ἀπά ννᾶτπβ ἵπεπὶ ἀραϊηδί 
88 οὐνὴ [αἰΠηρ.--αἰδότες . .. ἐπι- 
τελεῖσθαι. Τῇε τεπάετίηρ (Άτϑὲ δὰρ- 
ξεβιεά Ὁν Ηοβτηδηη) ἀμοισίηρ ἀοῖσ ἴο 
αν (ἰπδὶ γου ἀγε ραγίπρὴ ἐδε ϑσαηιεὲ ἑαχ “ 
δ") ἐγίηρΞς ας ἐξέ δγοίκεγλοοά ἐπ ἐξέ τον 
ἐς ῥαγίηρ βεετὴβ ργείεσαθ!]α ἴο 1ῃ8 Ἵοτω- 
τοη ἀμοισὶηρ ἐμαὶ {λέ τανις ἀἰπάς ΟἹ 
τη εγὶπρς αγέ δεὶπρ ἀεοονεῤ ἰδκεὰ ὕον (Ὁ }) 
οονς [τ ἀδβυπιεδ ἴπε Ῥγορας ἰἀϊοπιδῖῖο ἔογος 
οἵ ἐπιτελεῖσθαι δΔηὰ Δοοσοιιη8 ἔος τὰ αὐτά 
(-ο. τέλη) ἔοϊοννεά ὉΥῪ τὲ ρεηίεῖνε. 
Χεπορβοη ν᾿ ῆο ἰδ ἃ βοοά δυϊμογιεν ἔος 
Οοπιπιοη Οτεεὶς υ8ὲ8 ἐς ἴδ Ὀνῖος :--- 
Μεπι. ἷν. 8. 8, Ἢ Ῥαξ 1 5841} [ἵνα Ιοημες 

Βᾶρβ ἰδ Ψ}}} Ὀ6 πδοεββασυ ἴο μὰν δε 
ἘεηΔΙΗεα οὗ οἷά ἀρε (τὰ τοῦ χάρος γαῖ. 
τελεῖσθαι) ἀπά [(ο 866 ἀπᾶὰ πεᾶτ ψοσβα 
ἐν." Αῤοϊ, 33 ποτ ἀϊὰ πε ἴυγῃ οβετηίπαῖς 
ἂἱ ἀεδιἢ Ὀὰϊ ΘΠοεγ ΠΥ τνεἰςοτηεά τ δηὰ 
Ῥαϊά πε ρεπαιν (ἐπετελέσατο). Εοτ ἴῃς 
ἀαλῖϊνε ννἱϊ τὰ αὐτά ςαν»νι6 ας, ο΄. τ Οος. χί. 
5, ἣν καὶ τὸ αὐτὸ τῇ ἐξυρημένῃ- 

Ψεῖ. το. Υοὺς δάνειβασγυ 4884}8. γοι, 



7--ῖ2. 

εἰς τὴν αἰώνιον αὐτοῦ δόξαν ἐν τῷ Χὥ 

ξει σθενώσει - αὐτῷ τὸς καταρτίσει στηρί 
τοὺς αἱ ὥνας ἀμήν. 

ἀδελφοῦ ὡς λογίζο 

ἐπι μαρτυρῶν ταύτην 
Ῥαὶ αοά δαβ οδιεὰ νου ἰο Ηἰβ δἴθσῃδὶ 
Εἰοτν; ὅγβε ἔοσ ἃ {{πεἰὸ γοῦ πηυβὲ βυθεσ, 
Ηἰβ στᾶσος "111 βυρρὶν 811 γοὺγ πδϑάβ. 
Μεῖ. 9. '8δ ῬγδοιοδΙν ἃ ρδγεηιμεβὶβ ; ὁ 
θεός βἰαπάβ ονεῖ δραϊπβὶ ὁ ἀντίδικος (νοτ. 
8) 45 δέ β5ῃονβ.---ὁ καλέσας, ἴοτ ἴῃς 

Ὁσηΐβα οἱ βιιβίδηδηςε ἱπηρ] δ ἴῃ ἴδε 9811- 
Ἰηρ; οὔ. τ ΤΒεββ. ν. 23 ἴ. ; σα Οοσ. ἱ. 8 ζ.-- 
ἐν Χριστῷ ρμοεβ ΨΗ ὁ... δόξαν; 
αοᾶ ολ]εὰ ἵπεπὶ ἱπ ΟἸτίβὲ ἀπὰ ΟἹἷν 85 
ἴδεν ἅτε ἰπ Ομσίδε οδ ἔπεὺ επίεσ ἴμ8 
δίοτΥ; ς΄. 2 Οὐογ. ν. 17-19, εἴ τις ἐν 
Χριστῷ καινὴ κτίσις... - θεὸς ἦν ἐν 
Χριστῷ κόσμον κατ᾿ ὡν ἐαντῷ.--- 
ὀλίγον παθόντας, αὔἴεγ γομ λαυέ 
σηβενοά ὅοὸν α {ἰέεῖς τυλίϊο. ΤῺς βατης 
ςοηίταβὶ Ὀεΐνγεεη ΕΠΙΡΟΙΘΙΥ ἁϊςείοη ἀπά 
ἴῃς εἴεγπαὶ βίοσυ ἰ8 ἄγανγῃ ὃν 8:. Ρδὰϊ ἰῃ 
2 Οοι. ἷν. 17, τὸ παραντίκα ἐλαφρὸν τῆς 
θλίψεως... αἰώνιον βάρος ἔνγαι κάτενς 
γάζεται, ψΒεῖα ἰπ δάάιείοπ τὸ τῆς ἀπεῖ- 
ἐπεβὶβ θ6 ἔνγεὸπ δἴεγηαὶ ρβίογυ δηὰ ἐεσηροσ- 
ΔΙῪ Βυβεγίπρ τπ 6 τοεὶρλέ οἵ βίοτυ (ρίαν οῃ 

τοεδηΐηρβ οὗ τοοῖ 2») 8 ορροβεὰ τὸ 
ἐμ6 ᾿ἐρλίηεςς5 οὗ αἰϑυίλείοη... αὐτός 8ᾶ8 
ἴδε ίογος οὗ πιστὸς ὁ καλῶν (, ΤῊεΞ8. 
ν. 24). -π-καταρτίσει, λαϊϊ ῥεγζεεί. 
ἌνΒδη δίπιοη δπὰ Απάγεν ψγεσε δε ἴὸ 
Ἰεᾶνε τμεῖς ββῃϊπρ δηὰ Ὀεσοοΐης ἤβῃοσβ οὔ 
ΤηδΏ δτηεβ δἀπὰ Ἰομπ νγεῦε ἐπαπιβοῖναβ 
4180 ἴῃ ἃ δοδὶ τοξηαϊπρ. -καταρτίζονταε.--. 
τβεῖς πεῖβ (Μαζί ἱ. χσό-το)ὴ. Τῆς ργοσδββ 
ΔΒ ἘΠ Ό ΔΙ πεοεββᾶσυ ἴῃ ἐπεὶσ πον ἤ5ἢ- 
ἴῃρ δηὰ ἴμε νγογὰά νγᾶβ πδίυγαι!ν ἀρρὶϊεὰ 
ἴο ἴῃς τηδπάϊηρ' οὗ ἐπῆε Ομυγομεβ οὐ ἱπάϊ- 
νἱάσαὶ ΟἸγίβιίαπβ γῆ ὈῪ τπεὶς ροοὰᾶ Ρ6- 
Βανίους πιυβί σϑίοἢ πλδη (866 6.6... 1 ΟΟΥ. 
1. το). ΟἿ αοά σδη δ ΐν δομίονε ἐπί8 
ταςῃἀϊηρ, οἵ 41] βῃογιοοτηίηρε; ο΄. Ηεδ. 
ΧΙΐ, 21. -στηρίξει, «λα οοπ ἄγοι; (ο΄. 
2 ΤΒεββ. ἱϊ. 17, εἴς. ; ψγδεπ πε Κίπράοπι 
οἵ Ἠεάνεη τνᾶβ βιογπιεά [ἢς βίοσπιογβ 
πεεάξά Ἴοηβτγπιδεῖοπ (Αςῖβ χνίϊ. 23). 
ΤΆβ ψὰβ ἔπ ρεου]ατ ννοτσίς δϑδίρηεά τὸ 
5: Ρείΐες---ἰἤομ λαυΐηρ εοπυεγίεα εοπ- 
3 ννε---στήρισον---ἰὰε δγείλγον (ΤαΚα χχίϊ. 
32). --σθενώσει ἰβ ΟΠἾῪ ϑΔρρδγεηεν 
δελίζν, μὴ πβιρυιηοιν " ἐνισχύσει ΟΣ 

αμώσει (Πεπγοξυ.5) οὐ, ΟΟΙ. 1. στ, ἐν 
πάσῃ ϑυνάμει ϑ κατὰ τὸ κρά- 
ΤΣ τῆς δόξης αὐτοῦ ἀπά Ηδεῦ. χί. 34, 

ὀλίγον παθ. Δρονε). 
ν ἀπὸ ἀσθενείας (ράτ411εἶ ἰο 

ες. τσ. {ἱϊτυτρίοδὶ ἐογπιαΐα, δάλρίεά 

διὰ οιλ 

ΠΕΤΡΟΥΑ 

μαι δί ὀλίγων ἔγραψα 
εἶναι ἀληθῆ χάριν τοῦ 

79 

ὀλίγον παθόντας αὐ 
τὸ κράτος εἰς ΣΙ 

βανοῦ ὑμῖν τοῦ πιστοῦ 12 

παρακαλῶν καὶ 
Θῦ εἰς ἣν 

ἴῃ ἵν. τσ (ἐστιν), τνῖο ἢ Οὐσατβ ἱπ σ Τίπι. 
νἱ, τό; ]οῃπ 25 ; Αρος. ἱ. 6; ν. 13. 

ν. 12-14. Ῥοβίβογίρε ἴῃ 8:. Ῥεΐεσ᾽ 8 
ον Βαπηάνντ την, κα ΟαἹ]. νὶί. 1χ1- 18 
ἔδενε τὺ ἵν σιν ΡΣ 
Τῇ ἐμῇ χειρῆ; 2 ἼπΠεξβ. ἐϊϊ, 17 ἔ. 

᾿ τῇ ἐμῇ χειρὶ Παύλον).---δι 
Σιλονανοῦ, ἐν ἐὴς λαμὰ 0 μὴν βογὲδε 
δ. 80 ἱρπαῖυβ ντίϊεβ διὰ Β' ἴο δε 
ῬΒΣΙΔάεΙ ΡΒίδηβ (χί. 3}. πὸ τῆς ΤΩ; 8 
χὶϊ. 1), θὰ τυ ῖβ868 ἴο ἵκεαρ πὶ υυἱεἢ Ηἰτηβεῖῖ 
ἘρΒ. 1. 1). Ὑηδῖ 5. νγὰβ α180 ἰῃς Ὀεᾶσεσ 
οὔτῃε Ἐρίβεϊε ἰβ ἱπάϊοδιοὰ ὃν τῇς τεσοπ- 
ταεπἀδοη ὑνμΐο ἢ (Ο]ΙοννΒ. ὙΠετε ἄοεβ 
ποῖ βδεέῖῃ ἴο ὃς ΔΥ μοοΐ τεᾶβοῃ ἔοζ σε - 
Γυδίηρ ἴοὸ ἰάδηε ιν 118 8. τ τἢ6 σοσ- 
Ῥαπίοῃ οὗ ὅ8ι:. ΡαὺὶἹ δἀπὰ Τιπιοίδν ψῇο 
ντοῖς ψὮ ἔβόσ τὸ ἔπε Ομυτοι οὗ Τμεββᾶ- 
Ἰοηῖςα δηὰ ργεδομεὰ νυ ἔπεπὶ δὲ Οοσίηιῃ 
(2 Οον. 1. 10).--τοῦ πιστοῦ ἀδελ- 
φοῦ ὡς λογίζομαι. Οπε πιαίῃ 
οδήεοὶ οὗἩ ἐπε ροβίβογιρε '8β 0 βΌρρι!ν 8. 
ἢ ἃ Ὀγίεῦ ςοτηπηιεπἀδιίίοη. Ης [8 ρὑτε- 
ΒυγΊΔ Ὀἷν τἰἢς Δρροίϊπιθὰ τηςβϑεηρεσ ὑν8Ὸ 
ΜΙ Βυρρίεπλεπε τς Ἰεϊῖεγ ἢ ἀειφ! τὰ 
ΔΡΡΙΪΟΔΌΟΠ ΟὗὨ ἰΐ8δ ρεποσαὶ (οδοπίηρ δπά 
ἱπίοτστηδιίοη δδουῖ τῆς αϑδίγθ οἵ ([ἢς νυτίτεσ. 
50 81. Ρδυ] 8 Ἐπογο!ῖςοδὶ επάβ νὰ ἐλαὲ 
24 νιαν ἀμοῖῦ μεν εἰγομνδίαμεες κοῖν 1 
,7ανε Τγολίομα ἐπα δείουεὰ ὀγοίλεν απᾶ 
“αὐἰλγμί νεϊιῖστον ἐπ ἐμ 6 1 ογὰ τλαὶϊ νιαλδ 
ἀποιση αἰ ἐπίπρς ἰοὸ γομ (ΕΡΆ. νὶ. 21 ἔ). 
5. ν»β Κπουνῃ ῬτΟΌΔΌΪΥ ἴο βοπις οὗ ἴδ 
ΟΒύγοθεβ 48 81. Ρα 5 οοπηραπίοῃ : ἰῃ οϑ86 
με ΨΆ8 ὑπκηοννη ἴ0 Δηγ, 81. Ρεῖεσ δ ἀ8 
Βῖ8 ον Τετγιίβολίιε. Ἐογ τη 8 ὑ8ὲ οὗ 
λογίζομαι σοπηρατε τ Οοτ. ἰν. 1, οὕτως 
ἡμᾶς λογιζέσθω ἄνθι ; 2 Οοτ. χὶ. 5», 
λογίζομαι γὰρ μηδὲν ὑστερηκέναι τῶν 
ὑπερλίαν ἀποστόλων.-παρακαλῶν 
. «θεοῦ, τπηοῖίνε δηα δυῤ͵εςς οὗ ἴδε 
Ἐρίβει!ις. δὲ, Ρείεσ ψγοῖε ἐαλογίξηρ 88 ες 
βδιὰ 1 φαπογί γοῖρ (Ἰϊ. τι, ν. 1) δπὰ τὰς 

ὭΘΓΑΙ οοηίεηϊ οὗ μἰ8 ἐχβογίδιίοη ΤΑΥ͂ 
δίνεη ὃν ἔπε βυδοτγάϊπδιε οδυδβε ννἢὶ 

ἔοι! ονδ: “ὙΒαϊ γοὺ βιδηὰ ἱπ (πε τᾶς, 
ΒΟ 1 θοῶς υνἱῖπεββ ἰδ {τὰν Οοὐ᾽Β 
δταςε"". ΤΒε δοαυϊγεὰ βεῆβε οὗ ἴῃς νεζγὺ 
εονογέ (ΟΧΧ ἴοσ } ἰβ ποῖ ἀΐγεςεῖ 
ἐμ μθ ΠΡ ΘΗ ΩΝ ἰδ ἃ λόγος 
παρεκλήσεως ἰῃ ἴδε βεῆϑε οὗ ὁ παρα- 
καλῶν ἐν τῇ παρακλήσει, Εοπῃ. χίΐ. 8.--- 
ἐπιμαρτυρῶν, ἐέεέϊγίπρ ἰο. .. ποῖ 
“ον ἡπ αὐάίδίον. ὙΒε νεῖ ἄοεβ ποῖ 



8ο 

Ι3 στῆτε᾽ 

14 Μᾶρκος ὁ υἱός μου" 

γάπης " εἰρήνη ὑμῖν 

οοςῦς εἰβενπεσς ἰη ΟΥ΄. (ΠΧ Χ Πᾶ8 ἐπι- 
μαρτύρομαι) οὐ Ν.Τ.; δὺς Ηεδ. [ΐ. 4 μα8 
ἴῃς οοτηρουπὰ συνεπιμαρτνροῦντος τοῦ 
θεοῦ.--ταύτην . .. θεοῦ, ἐλαέ ἐλὶς ἐς 
ἐγμθ ργαζε οὗ Οοά, ἐ.64.,) [ες στάςε---ἶπ τ86 
ψάδβε βεπβα οὗ ἴδε τνογὰ ννῃϊ ἢ ἰ8 τμεῖγβ 
Ἷ. το) ψ θοῦ αοὰ ρίνεβ ἴο ἴῃς Πυπιδῖς 
" 5). ϑ8ϑι. Ρεῖεσ ψ88 υἹΐπεββ οὗ ἴδε 
βυβεσίηρβ οὐ ΟἸγῖβὲ νυ ΒΊοἢ τθαγ πονν Ββᾶσε ; 
δὲ νυὐϊηδδβ8ε8 ἔσουι δἰ ἐχρεγίεηος ἴδδι [Πα 
ξτᾶος Ὡς ἢ {ΠΥ ᾿χαρξεν ἰδ (συγ Οοὐ᾽ 5 
φτᾶςς, ᾿Ἰμουρῇ βυϊετίηρβ ἃγε ἃ μβαβδίπρ 
ἱποίδεπε οὗἨἉ ἐδεῖγ βο)ουγῃ ἀϑιηγρεὶ ἰς ἣν 
στῆτε, ρατλεηποῖίς βυπητηδγυ οὗ τὴν προ- 
σα ν ἐσχήκαμεν εἰς τὴν χάριν ταύτην 
ἐν ἡ καμεν (Εσπι. ν. 2), ἔγοπι ὑνμίς ἢ 
πε οδβίες γεδάϊηρ ἐστήκατε ἰ8 ἀετίνεά .--- 
ἦ ..-συνεκλεκτή. ΑΒ ἐλε εο-οἰ δεν 
ἐχμοσγῖβ ἐλε οἰάεγς 80 ἐλιε εο-εἶεοί (Μοταδη) 
ετεεῖβ ἴῃς οἰεοί δοήοιγμεγς (ϊ. 1). Τῆς 
ΕΑιὶν δάάϊείοπ οὗ Οληγοὰ τεργεϑεπίβ ἴῃς 
πδῖυσαὶ ἱπιετργεϊδίίοη οὗ ἴῃς τνογά, νυ δϊςἢ 
ἰπάδεά ἐχργεβθεβ ἴῃς ἰδίεηϊ δἰρηϊἤςδποε οὗ 
ἐκ-κλησία, ἐὰέ εαἰϊφὰ ομέ, οοταρᾶτε ϑι, 
Ῥαυϊ᾿ 5 υδὲ οὗ ἡ ἐκλογή ἰπ Εοπι. χὶ. 7. [πῃ 
ν. χα Η, Ρείεσ δάγεββεβ Ὀοάϊεβ ταῖπεσ τ[ῃλπ 
ἰηάινϊάυα!]5 δηὰ ἰπ ν. 9 ἢε υ8ὲ8 ἃ (ΟἸ]εο- 
ἔνε ἴετηὶ ἐπιρταςὶπρ ἴπε 8 ο]6 οὗ ΟἸγί8- 
τεπάοπι. Αοοογάϊηρ!ν ἴῃς '᾿νοσηδη ἰη φυεβ- 
τίοπ ἰδ πδίυγδ!γ ἰᾶκοη ἴο τιδεᾶη ἴδῈ 
ΟΒυγο"---ἀπά ποῖ δηγ ἰπάϊνίάν4] (86ε ὁπ 
Μᾶρκοςφ). Οοπιρᾶτε ἴῃς ᾿νοσηδῃ οὗ Αρος. 
ΧΙ σ ἢ 80 [8 [βγαεῖ-- -ἃ ἰγαρτηδηὶ νυν Ὦ 
ῬΤΕδΡρΟΞεβ ἴδε τυγβῆςα! ἱπιεγργεϊδιίοη οὗ 
δαηείείεα (βεε Οδηῖ. νὶ. :οὴ δπά βεπεσα! !ν 
ἴῃς ςοποεροη οὗ Ιδβγϑεῖ 848 ἔπε ὑγίἀς οὗ 
7εβοόναῖ, ννῃϊοῃ 851:. δὰ δρργοργίδιεά, 28 
Τοτρὶεπιεηὶ οὗ {πε Ῥαγδῦϊεβ οἵ ες Μα- 
τίαρε Ἐεαβιὶ, εἴς., δηὰ δρρίἱεὰ το ἴδε 
ΟΒυσοι 'π Οοππι (2 Οος. χί. 2). 80 ἴῃ 
Ἡειτηδε᾽ Κέβδίομς ἴῃ ΟΒΌΓΟΝ ἈΡΡΘΔΓΒ 848 ἃ 
ψοιθδη. ἐν Βαβνλῶνι, ἐπ Κοριε, δο- 
ςοτάϊπρ ἴο ἴπε Αροοαϊνριῖς Οοάε, ἰῆς υ8ς 
οἵ ψνϊοἢ ννᾶ8 ποῖ πηεγεῖν 4 βαίερυδγά δυΐ 
αἰβο ἃ ραββννοτά, Οοζωρᾶγε Αρου. χνΐϊ. 5, 
οη ἐδε γογελσαὰ ο7 ἐπέ τοονιαν τοας τυγίἐἐη 
α νιγείεγγ, “ Βαδγίοπ ἐδε ργεας,᾽" χὶν. 8, 
χνΐ. 19, χυ!. 2; ρου. Βαγυςῇ, χί. σ. 80 
Ῥαρίδβ τερογίβ ἃ ἱγδάϊοη (“ Πα δαν "ἢ 
δὲ Ῥεῖεσ σοπιροβεά Πὶ8 ἤτγβε Ἐρίβιϊε ἴῃ 
Ἐοπις ἰἴ5εῖ δηὰ βἰρηΐϊῆςεβ ἐπῖ8 ὈῪ οδ! πρὶ 
τε οἷν δ᾽Ἱερογίσαν Βαργίοηθ. Τμε 

ἰπε οὗ τε δ] αροτν ἰδ ἴπαὶ Εοπιε ννᾶ8 
οπλίηρ, ἴ86 ὀρργεββοσ οὗ ἔπε πεν (ἀπὰ 

ΠΕΤΡΟΥ ἃ 

ἀσπάζεται ὑμᾶς ἡ ἔ᾽ 
ἀσπάσασθε ἀλλή 

Ν. 13-ῖ4. 

Βαβυλῶνι συνεκλε κτὴ καὶ 

λους ἐν φιλήματι ἁ 

πᾶσι τοῖς ἐν Χῷ. 

οἷά) Ιεγδεὶ, ποὲ ἐδαὶ ἰὲ ψᾶβ ἴῃς οεαΐῖγε 
οὗ ἴπ6 ννοσὰ (Οες.). 1, ἱζεσαὶ ἱπεεγργείδ- 
τίοπβ (1.) Βαδυΐοη, (11.) Βαδγίοη ἴπ Ἐρυρί 
ἅτε πιοάετῃ.--Μᾶρκος ὁ νίός μον. 
Οεουπιεηίυβ ἱπίεγργεῖβ 505 οὗ βρίσιυδὶ 
τεϊδιοπμβμρ ἀπ δάάβ ποιίπρ (μδὶ βοπιε 
Βανε ἀατεὰ ἰὸ ΒΔΥ (μδί Μ. 88 {πε βεβδν 
βοη οἵ ὅι. Ῥεῖΐεσ οὐ ἴδε βίγσεηρίῃ οὗ ἴδ ς 
παγγαῖῖνε οἵ Αςίβ χίΐ. σμεσε Ρ. 18 σεργε- 
Ββοηΐϊβά δ5 στυδῃίηρ ἴὸ δε πουβε οὗ ἴῃς 
τηοῖδεσ οὗ Ϊοδη Μ. 88 1 ἢε νεζε τεϊυσση- 
ἱῃρ ἴο μῖβ οὐνηὴ δουδε δπὰ ἰδννέωυΐ βροῦβε. 
50 Βεηρεῖ, “ Οδεϊεοϊδ δβἰς οοηϊυρετη βυᾶδτῃ 
ΔΡρεϊίαγε νιάεευγ; οἷς 111... 7, Εταῖ ἐπίῃ 
ΒΟΥΟΥ͂; 1 Οὐοτ. ἰχ. 5, Εἰ σοηρτυῖ τηεπίο 
δι Ματοὶ". Βαϊ ρταπεηρ (μαὶ Ρείτο- 
Π1114 ()) ννδβ τι ΐββίοι δηά πιδγίγι δηὰ 
ἰδὲ Ῥεΐε πᾶν νεῖ] πᾶνε Πδά ἃ βοη--- 
τπουρ ΟΠ βείδη ἰσδάϊείοη 15 δίεπς ἢ 
τερατὰ το ἢἰπ)---νμδῖ πᾶνε ἴπεῪ ἴὸ ἀο 
βεπάϊπρ ρῥτεεϊίηρβ ἴὸ ἴῃς Οπυτγομεβ οὗ 
᾿Αϑβία Μίποσ ἰῃ {π|8 Ἐπουο ς8] Ὁ 

ει. τ4Ὄ.ι.. φιλήματι ἀγάπης. 
80 85.. Ρδὺ] οσοποῖα 1: ὙΒεβδ. ἢ 

δαὶ 411 [πε Ὀγεΐδσεη τὰ πῃ ΠΟΙ͂ Κὶ8β8 
ν. 26; οὔ. τ Οοτς. χνί. 2ο; 2 Οοσ. χιϊ. σΖ ; 
σπ;. χνὶ. 16). “Ἡεπος;," βαγβ Οτίρεη, 
“δὲ ουδίοπι! ννᾶ8 μδβαπάς ἄοννη ἴὸ ἴδε 
ΟΒυγοθεβ ἐμαὶ δἴξες ργάγεῖβ (50 [υϑιΐῃ 
Αροἱϊ., '. 65) τῆς Ὀτείδγεη βμοιυ]ά ννεϊςοπις 
Οπδ ἃποίμες ΨῈὮὩ ἃ κΚὶβ8.᾽ φμεχθδεῖσαι 

Υ (οη Κοπι. 1...) ο4118 τ “τῆς ἢ παρ 
ψΙΟΝ τε Αροβῖς ἐχρεῖβ 411 ἀϊβιυγοίηρ 
ταουρῶξ δἀπὰ Ῥερίπηίηρ οὗ 5πιδ!πλπὰςὰ- 
ὯΔ58.. «-. ἴΠϊ5 ΚΙ88 βοίϊεηβ δηὰ ἰενεῖβ᾽". 
Βαε τῆς ῥτγδοῖίοε ννᾶβ ουνίουβιν 1ἰ40]ς ἴο 
ΔΌυδε 48 ΟἸεπιεπὲὶ οὗ Αἰεχαπάγια ββοννβ, 
“Ἴονς ἰβΒ Ἰυάρεά ποῖ ἰῃ ἃ κΚίββ δυϊ ἱπ 
ξοοὰᾶ ν1}1. ϑόπιε ἄο ποιπίπρ δαὶ 1] τΒς 
τῆε ΟΒυτοῦῃεβ ἡ ποῖβε οἱ Κιββίηρ. . ... 
ΤΒεζε ἰδ ἀποῖμοι---ἀη ἱπηρυτο--- 55 [.}} οὗἁ 
νεποπὶ ρῥγεϊεπάϊηρ ἴο ΒοΙ πε88" (Ρακά., 
ΝΠ, 301 Ρ.). Ὑπετείοτε ἰξ ννᾶβ τερυϊδιεὰ 
(ρος Οοπβί., ἰϊ. 57, 12, τίδῃ Κ'β8 πηξῃ 
οὨΪγ) ἀπά ργδάυδι! ἀννπα!εὰ.--- ἰ ρ ή ν η. 
Τῆς βίγηρ!ς εῦτγενν βαϊυϊδίοη ἰβ ργορες 
το Ρεῖεγ᾽ Β Δυξορταρῇ Ροβίβοχίρι Μη ϊκο 
ἰξ νὰ τῃεὲ Ῥερίππίηρ. -- τοῖς ἐν 
Χριστῷ, οὐ. 1ἰϊ. τ6, ν. το, δηὰ δε 
βλυίηρ, Τλως λανε 1 Ξτῤολέη ἰο γομ ἱλαΐ 
ἐπ νιέ γ6 νεῖρλί λαῦε ῥέαεξέ: ἐπ {84 τοοτ ἃ 
)ε λαῦε ἐγ διαίίοπ ὃμέ δὲ οΥ ροοά εἰέεεγ 
1 μανε εομᾳμεγεάὰ ἐΐλ6 τοογὶὰ (]οὨπ χνί. 
33)" 



ΤΗΕ ΒΕΟΟΝὨ ἘΡΙ5ΤΙΕῚ ΘΕΝΕΒΑΙ, 

ΟΡ 

ΡΕΤΕΚ 



ως τὔριυΩ, Ὡς τ ἡρῶας τῶν 



ἹΝΤΕΟΒΘΌΟΚΤΙΟΝ. 

ΟΗΑΡΤΕΕ Ι. 

ΑΥΤΗΕΝΤΙΟΙΤΥ ΑΝ ὈΑΤΕ. 

ΕΧΤΕΕΝΑΙ, ἘΝΙΌΒΝΟΒ. 

Ἐομγέ Οεπέμγγ.---Ίη σοπβίἀογίης ἴῃς ἐχίεγηδὶ ονίάεησς ἔογ δα 
δυϊπεηξοιν οὗ 2 Ρεΐενγ, ἰξ ἢ} Ὀς ἰουηά πιοβὲ σοηνεηίΐεηΐς ἴο ργοςθθά 

ἔγοπι πε δαγίίεβὲ ἀαίς ψῇξη ἰἴβ ρίασε νγὰβ βχεά ἴῃ {πε ὕδηοη οὗ (6 
Νεν Τεβέαπιεηῖ, ΤῊΐβ ἀδέε πιαβὲ Ὀε ἔουπά ἰη τῆς ἰουγίῃ σεπέυγν 4.0. 
Ενεη {δεη, ἴῃς Ερίβι]α τγαβ γεϊεοῖεα ὃν τῇς ϑυγίδη Οπαυγοῦ, σδεγε ἰξ 

“ὰβ ποῖ δοσερίεά {{Π| εαγὶν ἰῇ με βἰχεμῃβ. σεπέυγγ, ἀπά οἠἱν ὈῪ ἴδε 

Μοπορῃγϑβίϊεβ. Τῇ νίενν οἵ τῇς ΟΠαγοῇ οὗ ἔοπιε ἰβ γεργεβεηϊεά 
«δίεδγ ΒΥ ΒΝΟΜΕ, ψῃοβε ἰημοπος 8 ραγαπιοιηξ ἰῃ ἢ ἰογπιαιίοη 
οἵ {δε Ναυϊχαῖε Οδῆοσ. Ηξε πιεηείοηβ ἴῃς ἀουδέβ γαϊβεά Ὁγ τῆς ἀϊδετ- 
δΏς68 ἰῃ βίγ]6 ἀπά σπαγαςίεν δεΐψεεη 1 δηά 2 Ρεῖεγ (ρ νας. αὐ Ηεἀὲδ. 
Μίρηε, Ραὶ. Γαἰ., χκὶ!. 1002). ΔΦεγοπις, πονγενεγ, ἰβ οἰδαγὶν ἐχργεββίης 
οηἷν ἔμε οδ᾽εοιίοηϑβ οὗ βομοίατβ. Ηδ βδγ8 : ““ϑογίρϑις ἄυδ8 ερίβέυϊ 48, 
αυδε Οδδοίίσας ποηχίπμαηξαν ; ἀυᾶγαπι) βεοιπάδ ἃ ρίογίβαις εἰμ8 6886 

τορδξυγ, ργορίεγ 58{{Π| συ ργίογε αἀἰββοηδηξίαῃη," τἤεγα “84 ρίεγίβαυς,᾽᾽ 
δηά ἴῃς παΐυτγα οὗ (δε αἰ Πσυ ν ἐχργεββεά, Ὀοΐῃ ροΐηξ ἴο ἴῃς ορίηίοη οὗ 

ἴδε ἰδαγηβά οἶα88, ψῃϊοἢ ἢς ἄοεβ τοέ Πίπηϑεῖ βῆαγε. Τῆς Ερίβεϊε ἰβ 
αυοῖξεά ἰη ἔπε ἰα8ὲ φυαγίεν οὗ ἰῆε ἐουγίἢ σεπίυγν ὈΥ “ΑΜΒΕΟΒΙΑΒΤΕΕ 

δηά Ὁ ΑΜΙΒΗΟΒΕ ΟΡ ΠΑΝ ({4ε ΕἾάε, ᾿ἰϊ. 12). [πη δὴ Αἰγίοδη [ἰ8ὲ, ΟΑΝΟΝ 

Μομμβενιαάνυϑβ, ρεϊοησίης ἴο ἴῃς ηαγίάά]ς οὗ με ἐουγίἢ σεηέξυγγ, 2 Ρεΐεγ 
ἰβ ἔουπά ἰηβεγῖοά, θυαξς νυ ἃ ργοξεϑὲ, ψηϊσῃ ἱπαϊςσαΐζεβ γε)εσξίοη ἰῃ ἐπα 
ταϊηά οἵ τῆς β8ογίρε. Ὀιρυμυβ, ψγῆο ψτγοῖε ἃ σοπιπιδηΐαγυ οὐ 2 Ῥεΐογ, 

τονψαγάβ ἴῃς εηά οἴ (πε ἰουγίῃ σεπέυγν, ιι868 ἴῃ ἕο] οσσίης ογάβ, ἢ ἢ 
δῖε ἃ ἔγαπιεπε σοπλα ἄονγῃ ἴο ἃ ἰη ἃ [,ἀἰίη ἐγαπβίδξίοη, “ποη ἰφίξατ 

ἰσηογαηάμπ 2γαεδεηπέοη ἐῤ᾿πίοίαηε 6556 Μεἰδαίαηι, ααδε ᾿ἰσεξ ρυδ]σεξατ, 
Ὠοη ἴαπηδη ἰηῃ σᾶηοης 68 ̓, Ηον ᾶγὲ ψε ἴο Ἔχρίαίη ἐῆς νγογάβ ἴῃ ἰξα!ςβ, 
ἴῃ νίενν οὗ ἔπε ἕασε ἔπαϊ ἴῃ ἐῃς δὲ Τγίηϊαέε, ἃ ἰαῖεῦ ἐγεαίίβε, Ὀ᾽ἀγηιαβ 

αυοίεβ γερεαίεαϊν ἔγοπι 2 ΡεῖεγἢὉ Ομαβε βυσρεβὶβ ἐπαξ ἐῆς ρῇγαϑε 

τεργεβεηΐβ ἴῃς Οτγαεῖκς ψογάβ ὡς νοθεύεται αὕτη ἡ ἐπιστολή, τίσ ψου]ά 

τῶ ϑουΐες, δέναν οΓ Απιδνοςίαςέεν, Ρ. τοῦ ἴ., Ῥεομάο- ἀμρεεέΐπε Οπαεείδοησς, 
εἰς, (Νηάοῦ, 1908), Ρ. 499. 



84 ΙΝΤΕΟΌΌΟΤΙΟΝ 

πιδαη ἰδαὶ τς νψγίζεγ 88 ΟΠΪγ βίβδίίης ἴῃς ορίηίοη οὗ οἴμεγβ, πιογε 
οΥΓ ἰε88 σοηίεπιρογασυ. Ζαδη (σε ϑοὐ. Καπ., 1. 1. ρ. 812) ἀγρβεβ8 ἐῃαῖ 
Ὀἱάγπιυϑβ ἰ8 Πεγε γεοογάϊηρ ἃ Ἰυάφπιεης οἵ [με βεσοηά ογ {πἰγά σεπέυτγν, 

Ὀυξ ἴπεγὰ ἀρρεᾶγβ ἴο 6 πο σοποίυδίνε γεαβοη ἴο ἄουρὲ παῖ ἢε 5 

γεοογάϊης ἃ σοπίε ΠΊρΡΟΓΆΓΥ ορὶπίοη. Εὐδεβιῦβ (ΗΠ. Ε., ἰϊ1. 8) ἀϊδ8- 
οι8868 Πα σαηῃοπίοίιΥ οἵ 2 Ρεΐεγ, ἀπά πιδῖκθβ ἴῃς ἰο!]ονίηρ ἱπιρογίδης 

βἰαϊεπχεηΐ : τὴν δὲ φερομένην αὐτοῦ δευτέραν οὐκ ἐνδιάθηκον μὲν εἶναι 
παρειλήφαμεν, ὅμως δὲ πολλοῖς χρήσιμος φανεῖσα μετὰ τῶν ἄλλων ἐσ- 
πουδάσθη γραφῶν. ““Τῆε ορίἰπίοη ἢδ88 Ῥεεη Βαπάεά ἄοψη ἴο υ8 ἴδαξ {πε 
80-οαἹδά ϑεοοηά Ερίβεϊς (οἵ Ῥεῖθγ) 18 οΐ σαποηπίοαϊὶ, Ὀυξ [ὃ Πα8 

ὈῬεεη βευάϊεά αἰοης ψίτῃ με οἵπεῦ ϑογίρξυγεβ, 48 ἰξ ἀρρεᾶγβ ργοβί- 

ΔΌ01]6ε ἴο παν ". ἴ[η τῆς ἢ. Ε., (ἢ. 25, 2 Ρεῖεγ ἰβ ρίασθά απιοης ἐπα 

ἀντιλεγόμενα, ΔΕ Πουσῇ “ δοσερίεά ὈΥ͂ {π6 πιρίογ Ὑ " (γνωρίμων δ᾽ οὖν 
ὅμως τοῖς πολλοῖς). Ευβεδίαβ ἢαά ἃ βεσοπά οἶα88 οἵ ἀντιλεγόμενα το ἢ 
ας τεραγάεαά αἶβὸ 88 βρυγίουβ (νόθα), δηά 2 Ῥείεγ ἰ8 οἰαββεά ψ τ 
δαπιεβ, Φυάε, 2 δηά 8 ΨΦομη 48 ἀϊβρυϊεά Ῥοοΐϊβ ψῃϊοῦ νεγε αἰ8ο 

γνώριμα. Τῆς ενίάεηπος οὗ Ευβεδίυβ 18 βρεςία! Υ να! υδ0]ε (1) Ὀεσδυδβα 
ἢς γεοογάβ ἔδε ορίηΐοη ἐπί ἰῃ ἢίβ ἄδλν 2 Ῥεῖεγ νψαβ γεφαγάβά ἃ8 αὔ- 
σδηοηίοαδί; (2) θεοδυϑε ἢς γεοογάβ ἃ [μἀσπιεης οὗ τῆς ραβῖ ἀραίϊπβὲ (ἴ ; 

(8) ἢς ἔα Ποἀ ἰο βηά δὴν γεοορηϊξίοη οὗ ἴῃς ὈοΟΙ 48 Ῥεϊγίης ἰῃ ἴδε 

Θαγ] ον ΠΠτεγαΐοτα κηόνῃ ἴο ἢΐηι, ἀπά ἢ κηονίεάσε νγα8 νίάθ. ΤῇΏογα 

σϑῃ δὲ [ἰπε|6 ἀσυδὲ ἐπα Βυδβεδίαβ Πἰπι8ε1 γοεςϊεά ἐῆς ἰάεα οὗ Ρεϊγίπε 
Δυϊδογδῆίρ, ας μα 88 αἰβ8ὸ οὔς οἵ ἴδοβε ἴο ψῇοπι ἰἴ ψγα8 ἃ “ ργο- 

βΒέαδιίς᾽" Ὀοοκ. Οοηβίαπείης επἰγυβίεά Ευδεδίυ8 τὰ ἔπε ργεραᾶγ- 
Διίοῃ ἴογ υβ6 ἰῃ ἐς πεν Οαρίϊα!, οὗ βῆ σορίεβ οὔ ἴῃς ϑογίρξυγεβ, 

ὙΠ ἢ σοπίαϊηπεά 2 Ρεΐεγ. ΤΗΐβ χυδβί-οἷ οἷα! βέδηάαγά ργαοιίοα!ν ἀἱά 
ΑΑΥ ΜΙ τῆς αἰδείποϊίοη Ὀεΐψεεη " δοκπου εάσεά᾽ δηά ’ ἀϊβρυξεά᾽ 

ὈοοκΒ (ΟΠαβε, ΠΗ. ὃ. 8., ἰϊϊ, 806 8). 

Αποίπενρ ἱπάϊοαείοη οὗ ἔουγεῃ σεπέυγν ορίηΐοη ἰβ [ῃς ἱποϊιβίοη οὗἉ 
2 Ῥείεγ ἰω ἰῃς οαἰαίοσυεβ οὗ ΟἝΒΟΟΕΑΥ ΝΑΖΙΑΝΖΕΝ (ἃ. 391), ΟΥπιι, ΟΕ 
σβεύβαιεν (ά. 886), αηά Ατηλναβιῦβ (ἅ. 8378). Οτε οσδίαίοσυς νῆϊοἢ 
8 σοηίαἰπεά ἰπ ἴῃς ΟΟΡΕΧ ΟἸμαβόμοόντανυϑβ (βίχίῃ σεηξαγγ), αηά γε- 

ϑατάεὰ ὃὈγ Τιἰβοπεηάογῇ δηά Νν εβίοοξξ 48 δαγίϊεγ (δ ἔπε ἔουγίῃ σεη- 
ἴαγγ, τεσορηΐδβεβ βενε Οδίμοϊὶς Ερίβεεβ, ἰοσρεῖμεν ἢ τς ΘΠαρῃογά 
οὗ ΗἩεγηηδβ, Αςΐβ οὗ Ρϑυΐ!, απά Αροσαίγρβε οὗ Ρεΐεγ. Οἡ ἰἢς οἵδεγ 

Βαπηά, ἰῃ {πε [ἰδὲ οἵ Αμρηιχοοηιῦβ, Βίβῃορ οὗ Ἰσοηίαπι (ο. 380), ΟὨΙΥ 
οης Βρίϑβεϊε οἵ Ῥεῖεγ ἰ8 γεςορηίβεά. Νγχε πᾶνε αἰγεδάυν βεε [ῃδὲ ἴπε 
ϑυγίασ-βρεακίησ σμυγοῆεβ υπαπίπηοιδὶν γε εςίεά 2 Ῥεΐεγ, δηά οοη- 
βἰάεγαθὶε ἱπιρογίαησε ἰ8 ἴο Ὀε αἰίδομεά ἴο τῆς ἕαςξς (Ὡαξ ΟΗΥΒΟβτΟΜ 

δοκηονίεάσεβ οαἷν ἐῃς Οαίποίίς Ερίδβε]εβ, ἀπά τδαὲξ ΤΗΒΟΌΟΒΕ ΟΕ 
ΜΜορϑυξβτια ἀεβογίρεβ ἢνε Ερίβείεβδ, ἀπιοηῷξ ψῇῃϊος ἰ8 2 Ῥεΐογ, 88 
““τηραάϊας δυοίογίτδείβ᾽"᾿, “δίηςς ΟΠγγβοβίοῃι 8 ἜἼσροβί[ἰοβ, αἴ δὴν 



ΙΝΤΕΟὈὕοστιον ὃς 

ταῖς, ψεέγα δἀ ἀγεββαά ἴο ροραΐαγ ἀυάϊεηςαδβ, ἔπε γεεςείοη οὗ ἐπα Ερίβεϊε 

Ὀγ ἴῃς σγεαῖ ἰδδοπεῖβ ἰη ἀμεβίίοη πιαδὲ πᾶνε γεδοσίεά {Π6 ἀβασε οὗ 
τε Απείοοπεης ΟΠυγοῦ ἴῃ σεπογαὶ." (ΟΠΔ86, ο2. οἱέ., 1. 805.) 

1 νὰ ραβ88 ἰπ γενίενν ἰῆς ενίάεηος αογάεά ὃν ἴπΠ6 ἀβασο οὗ ἐῆς 
ἰουγίἢ σεπίυΓγ ἰῃ γεραγά ἰο (8 Ερίβι]6, να Βπά (παξ ἔπεγε νὰβ ἃ 
οοπβίάεγαδὶς ργεναϊηρ ἐεεϊηρς οὗ ἀουδε 88 ἴο ἴῃε Ῥεῖϊγίῃης δυϊπογβῃίρ, 
Δἰοης ψίτῃ ἰπβίδησεβ οὗ ἀεβηϊξε γεεσξίοη. [{ ἰ8, πονγενεγ, βρεςίδ!!ν 
βἰσηϊβοαηξ, ἴῃ νίενν οὗ {πε πιοάδγῃ τδηάδηου ἴο ἀερτγεοίαίε {πε Ερίβε!ε, 
τδδὲ ἰξ βεθηβ ἴο πανε ρψαϊπεά ἃ ρίασς ἰπ {πε δηοη ὃγ νἱγίας οἵ ἰΐ8 
οοηΐεηΐβ δηά ἰζβ ἀαβεΐα! ορροβίείοη ἴο ἔπε ἀοσίγίηεβ οἵ ἔα86 ἰεβοῆογβ. 

Ταὶγάὰ Οεμέμγγ.--- πτηοριυθβ, ἃ Ὀίβῃορ οὗ [γςοία αἱ ἴῃς εηά οὗ ἐῆε 

τῆϊρά σεηξαγγ, νῇο βυδεγεά ἰῃ ἔπε Ὠοοϊεξίαη ρεγβεουζίοη, ἐχρ] οἰ Εἶν 
ηυοΐεβ 2 Ρεῖογ [1|. 8 ἰῃ πες ἔγαφπηεης δὲ ᾿ἐδεγγεοίίοπεσ. Ζαμη 
(σεεοῖ. Καπ., 1. ἱ. Ρ. 818) ἢδ8 οο]εσίοά βοπῈ ραββαφεβ ἰῃ (6 βαπα 
τγοδίβε νοῦ βεοη ἴο δοΒο 2 Ρεῖογ 11. 10-18, ἀηὰ ψ ἢ 6 ἴῃ 686 τῆς 

τπουσδέ, γαῖπεγ θα ἐπα ἰαῆσυασε, γεοβ] }]8 2 Ῥεΐεγ, ἔθεγε βεεῃγβ ποὺ 
γαδβοη ἴο ἄουδὲ πε τεΐεγεπσα. Μειποάίιιβ γεζαγάβ με Αροςσαῖγρβε 

οὗ Ῥεῖεν α'8ο δ8 ἰπβρίγεά (Ὁοπῃι.; Νίγῳ., ἰϊ. δ). Α ἐωγίδονγ ργε- 
βιιπχριίοη ἰῃ ἕανουγ οὗ ἔῃε υ8ε ὈγΥ Μειῃοάίιβ οὗ 2 Ρεῖεγ ἰ8 ἔουπά ἰῃ 
τῆς Ὀιάόοῦυβξ ΟΡ Αραμαντιῦβ, νυγίτεη ργοῦΔΌΪΥ ἰῃ ἔπε ἰαῖεῦ γεαγβ οὗ 
Οοηβίδηξίης, νος πλάκα 8 ἰαῦζε 86 οὗ τῆς ψόογβ οἵ Μείῃοάϊα8. [ἢ 

τη 18 νοῦ 2 Ρεξεν ἰβ φαοϊεά. ΕἸΈΜΙΙΙΑΝ, ὈίΒδῃορ οὗ Οξεβαγεᾶ ἰη Οδρρα- 
ἁοςία, εν ἀθπεν τγεΐεγβ ἴο 2 Ῥεΐογ ἰῃ ἃ ἰεϊζεγ ἴο Ουργίδη (Νο. 75). 
Ηἰβ8 νογάβ γε: “ϑίέερμαηυβ δάπυς δἰίδτμη ἱπίαπιαπβ Ῥεῖΐγιπιὶ οἵ 
Ῥαδυΐαπὶ Ῥεδῖοβ δροβίοϊοβ. .. αυΐ ἴῃ ερίβίο 8 8ιἱ8 Ππαδγείίσοβ Ἔχβο- 

ογαῖϊ βυπέ, οἵ αἱ 6δο8 ονίξοπγαβ τηοπυσγαηΐ ᾿ς. ΤὭΘΝ δἰ υβίοη ἴο Ὠογεξίοβ 

ἈΡΡΙΪεβ οηἱγ ἴο 2 Ρείενγ. 

Ννε οοπια τοῦ ἔο ἔπε δνίάεηος οὗ ΟἸΙΘΕΝ. ἴω Ὠίβ ἐχῖδπὶ Οτγεεῖκ 
ψογκ8 ἔπεχε ἰβ ἃ γεΐεγεησε ο 2 Ρείογ οὗ ἃ δοπχενῃαϊ αιηδίρυοιβ κἰηά, 
“Ῥεῖεν [εξ οπς γεσορηΐθϑεά Ερίβεϊε, ἀπά ρεγῆαρβ ἃ βεοοηά ; ἔογ ἰξ ἰ8 

ἀϊδρυϊεά " (Πέτρος δέ. .. μίαν ἐπιστολὴν ὁμολογουμένην καταλέλοιπεν " ἔστω 
δὲ καὶ δευτέραν - ἀμφιβάλλεται γάρ) ; (αυοιεά Βυδβεδίαβ, Η. Ε., ΝῚ. χχν. 
8). ἴπ {δε [,δἴίη ἐγηβδζίοη οὗ μίβ νοῦ ΌῪ Ευβηυβ ἔδεγε ἄγε βοπια 
Ραββαζεβ ἜἼχργεββὶῃν αυοζίης 2 Ῥεῖεγ, ε.5., 2 Ρείεγ, ἱ. 4, “" δά ραγεϊοίρα-- 

τἰοηεπι σαρίεηάδηι αἰνίηας παΐυγας βίσας Ρεΐγυβ Αροβίοϊαβ εὐἀοουϊΐξ ᾿" 
(Ερῤ. αὦἁ Κορνι. ἵν. ϑ. Εά. [,οπιηλ.ν νί. 802). 2 Ῥεῖετγ, ἱ. 2, “" Ρεΐγυβ ἰῃ 

ερίβεοίᾳ βυδ ἀἰοίξ. Οτγαιία υοδίβ εἴ ρᾳχ πχυϊεἰρ!σαξαν πῃ γεσορηϊξίοπα 
Ὀεῖ (ἐδ., νἱ, 6, Εά. [μοπτηϊ., νἱΐ, 284). 2 Ῥείοτγ, ἰΐ. 19, ““ ϑοίο 
εηἰπὶ βογίρευπι 6886, φαΐα ἀπυβαιίβαυα ἃ αυ0 νἱηςσίξας Παΐς εἴ ϑεγνὰβ 
βααϊοίζυγ᾽ (ἐπ Εχοά. χὶϊ. 4. Ἐά. [οπηηὶ., ἰχ. ρ. 149). Αἴδβο ἰῃ ἃ 
Ραββαᾶξζε νηΐ σοηΐαίῃβ δὴ δ] ρογίοδὶ 68εὲ οὗ ἴῃς ἰγυπιρεῖ ὈΪαδῖβ 
Ῥείογε Ψεγίομπο, ἰξ 18 νγίτίεω, “ Ρεΐγιαβ εἰίαπὶ ἀυδθυβ ερίβίοϊαγιπὶ 

γΟΙ, ν. Ἷ 
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βυδγαηὶ ρεγβοηδὲ ἑωδὶ8᾽ (Ηοηι. ἐπ 705., χὶϊ. 1. Εά. 1. οπηηὶ., χὶ. 62). 
Τἤσαβε ραββαζοβ πᾶνε δά σγανε ἀουῦδί οαδβὲ οὐ {πεὶγ σεπυίπεηςββ 
ὉΥ Ὦγ. Οἤαβε (οῤ. οἷξν, ρ. 8086). ὙὍὙπεγα οδῃ, δ ἰεαβί, Ὀ6ς ῶῸ 
ἀουδέ, Ἰυάσίησς ἔγοπι ἴῃς οὔς υπαϊβρυϊεά τεΐεγεησε, ἴπαὶς Οτγίρεη 
τεδεςίβ ἃ βογίουβ αϊνίβίοη οὗ ορίηίοη ἰπ 8 {ἰπιε, ἀπά παῖ 8 ον 

ορίπίοη εηάβ ἰονψαγάβ γεὐεσξίοη (ἔστω δὲ καὶ δευτέραν) οὗ (πε Ῥεΐγίης 
ΔυςΠογβῆΐρ. 

Α5 τεραγάβ ΟἸἜΈΜΕΝΤ ΟΕ ΑΙΈΧΑΝΡΗΙΑ, ἴῃς πιαΐὶπ ααυσβίίοη ἴο ὃ6 
βειεά ἰ8Β ψΒεῖδεν ἴῃ τε Ηγροίΐγῥοδεὶς Ὧε σοπιπιεηΐβ οὐ 2 Ρεῖεγ. 
[ἔ νὰ ὔὲ ἴο ἔδκε {πε βιδίεπιεηΐβ οἵ Ευβερίαβ (ΗΠ. Ε.. ΝῚ. χίν. 1) 
δηά Ῥμοίίυβ (Βέδίϊοέμεο, 109), Πα σοπιπιεηϊοά “ οη 411 ἔπε Οδίμοίς 
Ἐρίβε!εβ ". Οη {τῆς οἵπεγ παηά, (δββίοάογιβ, γῇο ψγοΐς βδοπιε 800 

γεαγβ δἤεγναγάβ, σίνεβ τηοϑδὲ σοηδίςξίης ενίάεηςθ. Αἱ οπε {ἰπιῈ ἢς 
Βαὺ8 ἐπαΐ ΟἸεπιεηξ Ἔἐχρουπάςά ἐῆς ϑογίρίατεβ οὗ πε ΟἹά δπά Νεν 

Τεβιαπιεηΐβ “ ἔγοπι Ὀερίπηϊης ἴο εηά,᾽᾿ δηά ἰῃ ἀποΐδογ ραββασε, ψῇεγε 
δε ἰ8 φίνίηρς ἃ [ἰδὲ οὗ ἐπε σαποηίοαὶ Ερίβεῖεβ εχρουπάεά Ὀγ ΟἸεπιεηΐ, 
Πα οηχἱί8 2 Ρεΐογ. ογεονοθγ, ἰῃ (ὐδβϑίοάογιβ᾽ ἐγαπϑἰδείοη οὗ ΟἹ απιθηΐ 8 

ἘΕχροπίξίοηβ, ὥοπὲ ἂγὲ σίνεη οὗ 2 Ρεῖεγ. Τῆς αἰ σαν πιὰν Ὀς 

Βοίνεά ΌΥ βυρροβίηρ [δ ἰῃ ΟἸεπιδηξβ ψόΌγκ, 2 Ρεΐεῦ ἢδά ἃ ρίαςς 
Ὀεβίάς ἴδε Αροςσαίγρβε οὗ Ρεΐεγ, νης τνὰ8 ἱποϊαάεά ἱπ ἐῆς Ηγροΐγ- 
}οξεὶς. (8ο Οδδαβε, οῤ. οἷέ., 802 α, ἀπά Ζαβη. ἔογϑεοῖ. ἰϊϊ. ρ. 154.) 
ΟἸεπιεης ἀἰδιίποςν φυοΐε8 ἴῃς Αροσαῖγρβα οἵ Ῥεΐεγ 838 ες πψόγκ οἵ 
Ῥείεγ, αῃά δ8 ϑογίρζυγε (Εοίορς εχ ϑογὶῤῥέ, ῬγόῤΆ., χἱὶ., χίνι., ΧΙ ῖχ). 
Ασσερείης ἔπ βιατεπιεηΐβ οὗ Εμβοδίι8 αηά ῬΠοίίυβ αυοξεά αρονο, ἀπά 
βυρροβίης ἐπαξ ἴον ράγροβεβ οὗ ἐχροβίξίοη 2 Ῥεΐεγ νγὰβ πιεγζεά ἴω [ἢ 6 
Αροσδίνρβε οὗ Ρεΐεγ, νγε παν Βπά σοηβτγπιδίοη οὗ ἔῃς Βγϑί βίαϊεχηεηξΐ 
οὗ Οαββίοάογυβ ἰῃ σεγίαίῃ ραββαρεβ οἵ ΟἸεπιεηῖ 8 τυγίείησς νϊσἢ μαναὰ 
Ῥεδη οοἰϊεοίεά ὈΥ Μαγοῦ (Λε ΕρῤὶΞείϊε οΥ 5,. γιά απά ἐπε ϑεοοπά 
Ἐρίδεϊε ὁ, δὲ. Ῥείεν, ηϊγοά., οχὶχ) δά Βίσ ((οριηιεπέανν ὁπ 
Εἰγεί απὰ ϑεοομά Ῥείεν, ρ. 202). ἴῃ ἐπεβα ἔπε ψογά-ραγα εἶ ἀγα 
βεγι πίη, Ὀᾳς ἘθΟΥ ψουἹά ἢοΐ πεοοββαγὶν σοπδείξαξε να]ά ανίάδηςς ἰη 
τπεπΊβεῖναβ. : 

Ιπ ἐπε νυγίτηρσβ οὗ ΟὝΡΕΙΑΝ Μὰ Βηά πο ἔγαςς οἵ 2 Ρεῖΐον, δυὲ ἰξ 
ταυβὲ ποῖ ὃς ἰογροϊζίεη ἔπαὶς ΕἸἰγτλ ΠΑ η᾽ 8 ἰεϊζογ το Ὠἰπι, φυοῖεά ἀὐονε, 
σοηξαίηβ ἃ οἶδα αἰ! υϑίοα. ἴω Ηιρρουντυβ ἔπεγε ἅγὰ ἰουηά ραββαραβ 
τῃδὶ ροίηξ ἔο δοαυαἰπίαησε τίς 2 Ρεΐεγ (Οῃδβε, 804 ὁ, Βίψῃ, ρ. 203). 
Α ροτγιίοη οὗ ενίάεπος ἐπαΐ πταβὲ ποῖ Ὅς οπιίτἐεά Πεγεὲ ἰβ αὔογάςά Ὀγ 
τῆς αἰνίβίοη οὗ βεςίίοῃβ ἰω Οόορεχ Β. ἴηπ {δῖβ πιαηυδογίρε ἔπεγε αγὰ 
ἔνο ἀϊνίβίοηβ οἱ βεοίίοῃμβ, δῃά οὴβ ἰβ οἷάδγ ἔβδῃ ἴδε οἴπεγ. Τῇα 
ἀουδίε ἀϊνίϑίοῃ ἰβ ργεβεγνεά ἴῃ 411 τῇς Οδίποίίς Ερίβειεβ ἐχοερὲ 
2 Ῥεῖοεγ, σῆογε τῆς οἱἷάογ αἰνίβίοη ἰβ8 ψαηξίησ. Τῆς σοποϊαδβίοη ἰΒ 

ἰπανίταδς ἐμαὶ ἰῃ τῆς οἱάεγ ἴογηι οἵ Οοάοχ Β, 2 Ρεῖεγ νγὰβ νναπίίησ. 
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Το βυπὶ ὑρ ἔπε ενίάεηςς οὗἉ ἴῃς τ ϊγὰ σεηΐυγγ, νὰ Ππά {παῖ 2 Ῥεΐεγ 
88 ἰῇ (86 80 ἔα 48 ἴο ἰηὔᾳπεπος ἴῃς ἐπουρσῇς οὗ Ηἰρροίϊγξαβ ἰῃ Εοπιε, 

ἴο Ὀε σοπγηιεηΐϊεά οη δΥ ΟἸεπιεηξϊ οὗ Αἰεχαηάγία, ἀπά ἴο Ὅς Ἔχργεββὶν 

αυοϊεά ὃδγ Εἰγηχ απ ἀπά Μειμοάϊυβ ἰπ Αδία Μίιίηωογσ. Αἰτπουρῇ πὸ 
εοΐεγεπος ἰβ ἔουπά ἰπ ἴπε τυτίτίησϑ οὗὐ Ογργίδη οἵ Οαγίμασε, γεῖ 
ΕἸγηλ Π Δ 8 ἰετέεγ τε ἔμπα ᾳυοίϊδξίοη ἰ8 αὐάγεββεά ἴο Ὠπι. ΤὨΐβ ἰ8 
ΘΟΆΓΟΕΙΥ ενίάεπος, Ὀαὲ ἰξ σογίδίηϊν ἱπιρ!εβ Ογρτγίαπ᾽ 5 Κπονίεάσε οὗ 
τε Ἐρίβεῖε, αῃὰ αἰδο ἐπαΐῖ ἢς ψουἱά σοπσὰγ ἴῃ ἰἴ8 086 85 ἃ βουγος 

οὗ αυοϊαιίοη. Αμαίη, ἔπε ἔνο σγεδὲ Ερυρίίδη νεγβϑίοηβ οὗ ἐπίβ σθη- 
ἔυγγ, ἔπε ΘΑΗΙρΙΟ δηά Βομαιειο, θοῇ σοηίαίη 2 Ρεΐεγ. [ἢ νὰ δοσορὲ 
ἃ ςοηεσξαγα! επηεπάφείοη οὗ Ζαῇη᾽β ἰῃ {πε ἰδησύυαρε οὗ δε Μυπα- 
ΤΟΕΙΑΝ ΟΑΝΟΝ, ἴδογο ἰ8 σοηϊαϊησά ἰῃ [ἴ ἃ γεΐογεηςα ἴο δα αν βίοη οὗ 

ορίηΐοη ἰῇ ἐπε Οδυγοῇ σίεῃ γεραγά ἴο (Πΐβ Ερίδβι]ς (Ο ἐδο. απ. ἱ., 
Ῥ. 110 π.}.} Οτίψεη᾽ 8 βεαϊειηεηξ {πδαὲ “ἰξ ἰ8 ἀΐδρυξεά,᾽᾿ τεργεϑεηΐβ ἃ 
τἰϊάεβργεδά ἀουδὲ 848 ἴο ἰΐἰ8 ψεπυίπεηεββ. Τῆΐβ δἰτταάς, σοτηρίηεά 
σ ἢ ἃ σοηογαὶ τ] Πρ 6 88 ἴο γεβρεςὲ ἰζ8 σοηξεηΐδ, τηυδὲ Ὀὲ γεφαγάδαά 
8.8 ἴῃς πκίηά οἵ δε σπυγοῦ ἀρουξ 2 Ῥεῖεγ ἴῃ τῆς τῃϊγά σεπξαγγ. 

ϑεοοπα Οεμέμνγ.--ῖη ἃ ἀοσαπιεηξ ἢ οἢ ἰβ ργεβεγνεά ἴῃ ἃ βενεηςῇ 
επί Μ8. επτεεὰ Αοτυβ ῬΕτΕὶ οὐΜ ΘΙΜΟΝΕ (χχ., δά. [,[ρ8., ρ. 67) 

μέγα ὀσσυγβ ἃ ραββαρα νψηἰσῇ σοηξαίηβ βανεγαὶ βεγι κίησ ραγα εἰ 5 τῇ 
2 Ῥεῖευ. Τῇῆαε [οϊονίπς ρῆγαβεβ την Ὀε ποῖεά (1) “ πιαεβίδίθηι 
βϑυληλ νίάογε ἴῃ πχοπία βαηοῖο,᾿ (2) “νοσεπὶ εἰιι8 διάϊνὶ τα! εαι φυαίεηι 
τεΐεγσγε ἤθη ροβϑιηλ". [η (2) ἴῃεγε 8 ἃ ραῦβ! εἰ ἴο τῆς γαΐπεγ γεπιαγῖ- 

ΔΌΪΕ ρῆγαβε, φωνῆς τοιᾶσδε, οἵ 2 Ῥεΐεν ἱ. 17. [τ ἰ5 ἴγας τπδὲ (Πς ἐχίδης 
Μ. οἷν τεργεβεηΐβ ἃ [,δἴίη ἰγαηδίαξίοη οὗ ἔῃς ογίρίπαὶ Οὔεθῖ, ἀπά 
τῃδὲ εὐϊΐοτβ δηά ἐγαπβίαϊογβ πα} ἰηϊτεγροίαϊε. Αἵ ἔπε βαπια {ἰπγε, ἰξ ἰ8 
ἀπῆσυϊε οοὲ ἴο τεραγά Οἤδβε 88 ονεγ- ϑοεριίοδ ἰῃ βεοϊκίησ ἴο αἀἰϊβογεάϊε 

τῇς ρᾶγα!εῖ ΌΥ τεραγάϊηρς ἴπε Ποῖα ράϑβασε ἃ8 δη ἱηξεγροϊιίοη (οῤ. 
οἷΐ,, 802 δ). Τῆεγε 86 6ΠΊ8 Π0 γεᾶβοη ἢν Μὰ βῃουϊά ηοΐἵ δοσερί (δε 

φδββάϑε 88 δη ἱπηρογίδηξ βεσοηά σεπίυγυ αἰζεβίβδίίοη οἵ 2 Ρεῖΐεγ, δηά 

88 δὴ ἱπαϊοαϊίοα παῖ ἔῃς ἘΕρίβεϊῖς ἢδά δἰγεδάν βοπὶε ροβίξίοω ἰῃ ἴῃς 
ὉΒυγοῆ. Τυτγηίηρ πεχὲ ἴο ἴα ΟἸΒΜΕΝΤΙΝΕ [ΙΤΕΝΑΤΌΗΕ, νὰ ἢανα ἰῃ 

{πε Κεοορηίξέοπο (ν. 12) νῆδς ἀρρεδῦβ ἴο Ὀὲ ἃ γεΐεγσεησε ἴο 2 Ρεΐεγ 
ἐϊ. 19 : “ υπυδβαυΐίδαυ!β {Π|π᾿|8 θὲ βεγνυβ συἱΐ 8ε ἰρβε βυδ]εσεγίτ". Ευβηυ8 

1ῸᾧὗὔΉς ρδβδᾶσε ἱπ αυεβιίοη γεϑάβ, 88 δηχεπάεδ ὉῪ Ζαμη, “"Αροσδίυρβεβθ εἰἶδιι 
.]ομδπηΐβ εἰ Ῥειτί (χπδπι) τΔηταπι τεοϊρίηλιβ (ερί δια! πὶ; ἐεγίας δἰίαπι δ] θα), αυδηι 
υϊάδηι εχ ποβίγίβ Ἰερὶ πῃ δοοϊεβῖα ποῖυηι", ΤῊ οπλεπάδιϊοπβ γε δρί, δυϊ ἰδ ἰξ ροβϑβί]6, 
1 μὲ Βανε τεραγὰ ἴο [Βς ἴοοβε στδιηγηδίςδὶ ςοπβίσυςοῃ Ἔνεγγνδεζε ἴῃ ἴῃς ἀοςυπηγεπέ, 
1δδι πο οὔδηρε ἰ8 πεεάεά ἡ ὙὍὙῆὲ Αροοδίυρβε οἵ Ρεῖεσ πδὺ ὃς τεΐεσγοά τὸ 88 ἴδε 
«ἀοουπιγεηι “ ᾳυδπὶ υΐάδπ), εἴο.,᾿" ἀπᾶ ννὲ βᾶνε βεδῆ γεᾶβοῃ ἴὸ δεϊΐενε (4..» ἰῷ οἂδε οὗ 
ΟΙεπιεπὶ οὗ ΑἸεχδηάτία), (πδὶ 2 Ῥεῖεσς ἀπά ἴῃε Αρος. Ῥεϊχὶ ὑγεσα βοπιεϊίτηςβ τεραγάθά 88 
ΟὩς ΜΟΪς. 
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8 ἀραίη ἴδε ἰγαηβίαϊου οἵ ἴῃς Κεσορπὶοης, πὰ γα ἀγα γεπιηάρά οὗ 
Ὠἰδ ἐγαπϑβίιίοη οὗ Ογίσεη (1. Εχοά. ἤορι., 12), “ ϑπυδαυίδαας ἃ φυο 
νἱποϊζαγ Βαῖο εξ βεγνυβ δάάϊςϊξαγ᾽, Τῆς ἐγαηϑβίαϊίοπβ αγε δοζῇῃ οὗ ἐῃε 
Β8ΠΊ6 ρᾶββᾶρε ἴῃ 2 Ρείΐεγ, δηά με ναγίεςν ἰῃ πες ἰδῆρυάσε, 80 ἴδγ 
ἔγοτῃ σομπέεηδησίης ἃ ἴπδογν οὗ ἱπέεγροίϊακίοη οὐ τῆς ρατί οὗ Ευθηυβ 
ΤΛΔΥ ΜΕ] ἰπαϊςαΐες ἐμαΐ με ἰβ ἐγαηβίαιίηρ δ ἀἰβεγεης τἰπιεβ βεραγαῖε 
τείεγοησαβ ἴο ἔῃ 884Π|6 ρβαββᾶσθ. ἴη τῆς ἤοριϊες (χνὶ. 20) ἔπεγε ὀσσυγ 

ἃ γεΐεγεηςα, ροϊπέεά οὐξ Ὀγ ϑαϊπιοη (Ππἰγοάμοίίοη, Ρ. 488 η.}) ἴο 2 Ρεῖεγ 
νι. 9, τοὐναντίον μακροθυμεῖ, εἰς μετάνοιαν καλεῖ. Τῆε οσοηΐεχί 4180 ἰβ σοη- 
Βγηιδίοσυ. Ρεῖΐεγ ἰβ βρεδκίης οἵ ἴῃς δ᾽αβρῃεπ)ίεβ οὗ ϑἰπιοη ίαρυβ, 
ψὨϊσἢ ἀρρεᾶγ ἴο ἢανε Ὀδδη βίη 8Ὁ ἰῃ σπαγαοΐεγ ἴο {πε ἔαϊβε ἐδεδοῃίησ 
τῃαξ ἰΒ ἀεποιποοά ἱπ 2 Ρεΐεγ. ΑἹ] {πίπσβ ἤανε Ὀδαη 88 ἴεν ψεγα 
ἔγοπι τῆς ἰουηπάδξείοη οὗ ἐπε ψογῖά. Τῆς δαγίῃ ἢδ8 ποὲ ορεηεά; γε 
848 ποῖ σοπια ἄονγῃ ἔγοπι ἤδανθῃ ; γαϊῃ ἰβ ποῖ ρουγεά ουξ; Ὀεδδβέβ ἃγα 

Ὡοξ 8εηΐξ ἴογίῃ ἔγοπι ἴῃς τπίοκεῖ ἕο ἀνεῆμε {Ππεῖγ βρίγιζαδὶ δά] εγυ. 

Τἤδη σοπια ἔπε ψογάβ αυοίϊεά, “Βυΐξ, οα τῆς σοηΐγαγγυ, Πα ἰ8 ἰοησ- 
βυβεγίηγσ, ἀπά “4118 ἴο γερεπέδησς᾽᾽, Υἵεῖ Οἤαβε βαγϑ, “ [ἰ ἰ8 ἀ σας 
ἴο 8ε6 ψῆδέ ἔπεγε ἰβ ἰη ἐπε σοπίεχὶ Μῃϊςἢ βρεοίδ!ν γα α}}]8 2 Ῥείΐεγ." 
Τῆε οσοἰποίάδησεβ πγχεπιίοηςα ὈΥ ϑαϊπιοη (οῤ. οἱέ., Ρ. 488) ἴῃ τῆς νῖῖ- 
ἰηξ οἵ ΤΗΒΟΡΗΙμῦΒ ΟΕ ΑΝΤΙΟΟΗ ἃγε ἱποοποί υϑίνε, αἰ πουρσῇ ἐπε νογάβ 
ἴῃ 1. 9, οἱ δὲ τοῦ θεοῦ ἄνθρωποι πνευματόφοροι πνεύματος ἁγίου καὶ προφῆται. 
γενόμενοι τες 4} 2 Ῥείεγ ἱ. 21. [Ιῃ ἰΪ. 18, ὁ λόγος αὐτοῦ, φαίνων ὥσπερ 
λύχνος ἐν οἰκήματι συνεχομένῳ, ΠΊΔΥ 6 σοπιραγεά πίῃ 2 Ῥεῖεγ ὶ. 19. 
Θιηλ]ατίν, ἰα ΤΆτιΑΝ, Ογ. αὐ Ογαέοος, 15 (Οτίο νί., ». 70), σκήνωμα. 
(Ξ Ὀοάν) ἰ8 γεηπιίηίβοεηξ οὗ 8 βἰπιαγ ἀ(86 ἴῃ 2 Ρεΐεγ ', 183, Τὸ ἔουπά 
δῆ δγρυπιεηξ, ἤοννανεγ, ον ἴῃς ἀδε οὗ 2 Ῥεΐεν ὈΥ ἴῃε8ε ψγίξεγβ οὔ 
βυςῇ βίηρσίε ψογάβ δηά Ἐχργεββίοῃβ ἰβ ργεσαγίουβ. ΤΠΘΥῪ πιϊρῃξ 6 ]] 6 
ραγὶ οὗ ἴπ6 συγγεὴξ νοσαρυΐαγγ. [ἢ τε “442οἷοργ οἵ ΔΕΙΒΤΙΡΕΒ (129- 

180) ἃ ραβϑϑαζε οσσυγβ ἑῃδξ παίωγα!ν βυσρεβίβ 2 Ῥεῖεγ, 11 δηά ἰϊ. 2. 

ἡ ὁδὸς τῆς ἀληθείας ἥτις τοὺς ὁδεύοντας αὐτὴν εἰς τὴν αἰώνιον χειραγωγεῖ. 

βασιλείαν (Α4ῤοΐορ., χνὶ.). πΒΕΝΞὺΒ ἱπέγοάυσεβ ἃ αυοίϊαξίοη ἔγοπι Σ 
Ῥεῖεγ νψίεῃ πὰ νογάβ, “ Ρείγυβ αἱξ ἰη ερίβίοία βυδ" (ἰν. 9, 2), Ὀυϊ 8.8. 

ἀο68 ῃοῖ ΠΕΟΟ ΒΑΡῪ ἱπιρίν παξ ἣς Κπενν ΟὨΪΥ οης Ῥεέγίης ἰεξξες. Ης 
κηεν 2 Φοῆη, ἀπά γεῖ αυοΐεβ 1 Φοῇη ἴῃ τῆς βαπιῈὲ ρῇγαβε. Τῆς ρῆγδαβε 
ἰη 2 Ῥεῖενγ {ϊΐ. 8 οσουτβ ἰῃ ᾿γεηφευβ ν. 23, 2, “" Ὀΐε8 Ὠουίηΐ βίσαξ ηλ}|6 

δηηί,᾽᾿ δηά ἴῃ ν. 28, 8, ἡ γὰρ ἡμέρα κυρίου ὡς χίλια ἔτη. ἰη Ῥοίϊῇῃ ρα8- 
βᾶρεβ, ἤονενογ, ἴῃς ψογάβ αἀγὲ σοπηδοίεά τί ΟΠ Πα 8πὶ, τ ἢ ἰ5 
Αὐδβεης ἔγοπι ἐς τπουσῃΐ οὗ 2 Ῥεῖεγ. ἴω ΤῊΒ ΕΡι5ΤῈ ΟΕ ΤῊΗΒ 

ΟΗὕπΟΗΕΒ ΟΕ [Υ̓ΟΝΒ ΑΝῸ ΝΊΕΝΝΕ, νυ τ νΠοἢ ἰγεῆρευβ τγα8 οἰ οβεῖν 

οοπηροίεά (ἀδῖς 177-179) γε Βηά ες ψνογάβ ὁ δὲ διὰ μέσου καιρὸς οὐκ. 
ἀργὸς αὐτοῖς οὐδὲ ἄκαρπος ἐγίνετο (ς΄. 2 Ῥείεν ἱ. 8). 

Τῆς πιοοῖ ἱπιρογίδηξ αυδϑίίοη ἰη με ἐχίεγηαὶ ενίάθηςε οἵ ἴΠ βεσοηά 
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φεπίυγν αγίβαβ ἰῃ σοηπεχίοη στῇ ἴῃ ΑΡΟΟΑΠΥΡΒΕ ΟΕ ΡΕΤΈΝ, ἴο ψἢϊο ἢ 
Ηδγηδοκ ββαίρηβ ἴῃς ἀδίε 110-160, ογ ργοδδδίν 120-140. Τῆς μοσίς 
ἐδ ἀαδεά Ὀγ ἴδε Νίεπηεβε Οπαγοῦ, δηά δεγεΐίογε τῆς δαγιΐεγ ἀδία ἰβ 
φοτε πεῖν. Οηίγν ἃ ἔγασπγεης οὗ ἔῆε Αροσαίγρβε ἰβ ργεβεγνεά ἰο 8, 
ἰπ ψῃίο ἢ ἴπεγε αἀγὰ βοπιε βιίγικίησς οοἰηοίάεηςεβ τυ 2 Ρεΐεγ (οὐ. 
Δ. Ν. δαπιεβ, Α' 1,ἐοέμγε οπ ἐπε Κευείαίίοη οΥ Ῥεέεγ). ϑόοηιε οἱ τῃδβα 
ΓΔΥ Ὀς αμοΐεά δετε : (1) πολλοὶ ἐξ αὐτῶν ἔσονται ψευδοπροφῆται, καὶ ὅδους 
«αἱ δόγματα ποικίλα τῆς ἀπωλείας διδάξουσιν - ἐκεῖνοι δὲ υἱοὶ τῆς ἀπωλείας 
γενήσονται. καὶ τότε ἐλεύσεται ὁ θεός... καὶ κρινεῖ τοὺς υἱοὺς τῆς ἀνομίας 
(Αρος. 8 1; οἱ 2 Ρεῖεν 1.1. 1, ϊ,.7, 12.) (2) ὁ Κύριος ἔφη, λγωμεν εἰς 
τὸ ὄρος... ἀπερχόμενοι δὲ μετ᾽ αὐτοῦ ἡμεῖς οἱ δώδεκα μαθηταί (Αροος. 
82; οὗ. 2 Ῥεῖεγ ἱ. 18). Τηε ραββαβε ζοεβ οὔ ἴο 580 ἐῃαΐ ἴῃς Αροϑβί[ε8 

ἀεβίγεά “παῖ Ης σψουἹά βῆον {πεπὶ οπς οὗ οὖν γἰρῃίεουβ Ὀγεϊῆτγεη 
ὍΠ0 Πᾶνε ἀεραγίεά, ἵνα ἴδωμεν ποταποί (2 ΡῬεῖεν {{|. 11) εἰσι τὴν μορφήν, 
καὶ θαρσήσαντες παραθαρσύνωμεν καὶ τοὺς ἀκούοντας ἡμῶν ἀνθρώπους (ο΄. 
ἐγνωρίσαμεν ὑμῖν, 2 Ῥεῖεγ ἰ. 16) ; ἔχομεν βεβαιότερον (Ι. 19). (8) τόπον 
«ν΄. αὐχμηρὸν πάνυ; . .. σκοτεινὸν εἶχον αὐτῶν τὸ ἔνδυμα κατὰ τὸν ἀέρα 
τοῦ τόπου (8 6; οἕ ἱ. 19). (4) Α ἔγεαχυεηξ ι.86 οὗ κολάζειν, ογ ῃε πουῃ 
(ῳ, 886, 7, 10, 11,2 Ῥεῖεν ἰϊ. 9). (δ) οἱ βλασφημοῦντες τὴν ὁδὸν τῆς 
δικαιοσύνης (8 6; οἡ ὶ 18 δηά 2 Ρεῖεγ ἰΐ. 2, 21). (6) (α) λίμνη τις. .. 
πεπληρωμένη βορβόρου (ξ 8. βόρβορος Οὐςιγβ ἰηῃ 9 ἵνίςο, δηά ἰη 
8 16); (δ) ἐκυλίοντο (815; οὐ ἰϊ. 22). (7) ἀμελήσαντες τῆς ἐντολῆς 
τοῦ θεοῦ (8 15; ςοΚ ἰΐ. 21, 1. 2). (8) (4) ἡ γῆ παραστήσει πάντας 
τῷ θεῷ ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως καὶ αὐτὴ μέλλουσα κρίνεσθαι σὺν καὶ τῷ περιέχοντι 
οὐρανῷ (ᾳυοϊεά Ὀν Μαςαγίαβ Μίασησδ, 4 ῤοογίζοα ἱν. 6). (ὁ) τακήσεται 
πᾶσα δύναμις οὐρανοῦ, καὶ ἐλιχθήσεται ὁ οὐρανὸς ὡς βιβλίον, καὶ πάντα 
τὰ ἄστρα πεσεῖται Νίας. Μίαφη. οῤ. οἱέ. ἵν. 7; οὐ. 2 Ῥεῖεν (1. 10.18; 
8εε Μίαγογ, εά. ρρ. Ἴσχχχ. 4.). 

ΑΙ! βοῃοίαγβ αγὲ ἀργεθά ἔμπας ἴμεβα δηά οἴπενῦ οοἰποίάδησεβ ἃγα 
ποτε ἰθδη δοοίάεξηίαὶ (ς. ϑαἰπιοη, οῤ. εἰΐ., Ρ. 591). ΜΝατγίουβ Ὦγρο- 
Ἐπεδβεβ ἴο δοσοιηΐξ ἔογ ἔῃεη) ἀγα βυσρεβίεά. 

(0) 14 2 Ῥείΐεγ δογγον ἔγοπι 8 Αροσαῖγρβε ἢ (Ηδγηδοῖ, Οἤγοηο- 
ἐορίε, Ρ. 471). Α σοπηραγίδοη, ἤοννενεγ, οἵ [ἢ ἰδησυαρσο οὗ ἴῃς ἔνο 
ἀοσυπιεηΐβ βυσρεδβίβ ἐμαὶ 2 Ῥεῖεγ ἰβ βίπιρίεγ ἀπά β8πογίεσ ἰπ ἴδε ὃχ- 
Ῥτεββίοη οἵ ἰδῆς βᾶπιε ἰάεβϑβ; δηά ἴῃ βογηα σδβεβ, ἰάεδβ ἀπά ρῆγαβεβ, 

βεραγαίεά ἴῃ 2 Ῥεΐεγ, αγὲ ραϊμεγεά ἰορείῃεγ ἰῃ οπε ρᾶββασε ἰῃ ἐπα 

Ἀροοσδίγρβε (οὐ (1), (2), (8) αθονε). Βίσῃ (οῤ. οἷΐ., Ῥ. 207) α'8δο Ἴςοη- 
τεηά8 ἀϑαίηβιε (8 Ὠγροίμεβί οὐ {πε ςγουπά ἴπαξ ἴῃς ἀεβογίρείοη οὗ 
ΒΕ] 18 βυγφεβίεά Ὁγ Ρίαϊο, Αγίβεορῆδηεβ, Ηοπιεῦ, ἀπά εβρεςοίδ! νυ 
Μιγρῖ!, ἀπά ροϊπίβϑ ἴο ἃ ἰαΐεγ ἀδίε ἤδη τῆς Ερίβϑι16. Τῆς γάγὰ νογά 

ταρταρώσας ἰ8 ἱπάεεά υβεά ὃγ 2 Ρεῖΐεγ οὗ {πε ρυηϊδῃπγεηΐϊ οὗ με ψίσκεά 
δῇτεγ ἀδαίῃ, απά ἴῃς σοησερίίοη ἰ8 απἀουδίεα!ν ἀεγίνεά ἔγοπι μεαΐῃεη 
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τηγιβοίοσυ. Τῆς ψογά, πονενεῦ, ἰΒ ἐοαηά ἰπῃ Δεν θῃ τυγίτίησβ, ψῃΐοἢ 
2 Ῥεῖεγ πιδὺ ἢανε γεδά (δες ποίς οἡ ἰΐ. 4). 

(2) Αγε 2 Ρεῖες δηά τῆς Αροσαῖίγρβε ὈΥ πε βαπὶς δυΐπογ ἢ 

(ϑαπάαυ, 1πϑῤἱγαίϊίοη, Ρ. 847). Τῆΐβ νἱενν ἰβΒ ορροϑεά ὉΥ Οἤδβε 
(οΡ. οἷξ., 815) οὐ τῆς σγουπά οὗ ἐς ἀϊδεγεηςσς ἴῃ βῖγ]ε. “Τῆς Αρο- 
σαῖγρβα, δ βδυ8, “18 βἰπηρίε δῃά παίωγαὶ ἰῃ ἰ(8β βέγίς. Τμογε ἰβ 

ποίην γεπΊγ Κα] ε ἴῃ 18 νοσαθυϊαγν." Τῆς ἀγραπιεηξ ψουϊά 8βεαπὶ 
ἴο Ῥὲ σοποϊιβίνα, 48 ἴῃς 8ἔγίε οὗ 2 Ῥεῖεγ ἰβ ὑπηγίβεακαῦίς, δαηὰ τπνουϊά 
6 Εββὲν γεοορηΐβοά, Αἱ ἔπε βαπιε {ἰπιῈ, πα ἀπάουδέεα 5ἰ πη αν ἐν 

Ὀεΐνεεη τῆς ἔψο τυγίτησβ “ ποῖ οηἱν ἰῃ ψογάβ οὐ ἰηοβηϊξεῖν πιαγκεά 
ἰάεαβ, θαΐ αἴ5ο ἰῃ σεηδγαὶ σοποσριίϊοηϑ---ἐ.'., ἰῃ ῬΟΓ ἔῃ ογα ἰ8 ἴῃς ρἰσέξαγα 
ἄγαν οὗ ΟΠγίβε οα ἴῃς πιουιηξαίη τ Ηἰβ Αροβεῖςβ, ἔμε ἰδξῖεγ θείη 
δαγγιειεά ἴο ἃ βεογεῖ γενεϊδείοη νι ἢϊο ἘΠΟΥ βῃμου!ά αἴξεγναγάβ αβε ἴοῦ 

ἴδε σοηβτγπγδείοη οὗἉ τῃεὶν ἀϊδοίρ[ε58----8ε 6 ΠΊ18 ἴο ὈῈ δῇ ἀγρυπηεηξ οὗ βοπιε 
βίγεηριῃ ἴῃ ἕανουγ οὗ ἐδε νίενν ἔπδξ ἔς ἔνο ἀοσαπγχεηξβ ἀγὰ ἔα ργοάποξ 
οὗ ἴῃς βαῆια 8οῇοοί " (Ὁ Π486}.ὕ 

(8) Ῥοεβ πες Αροσαδίγρβε Ῥογγοῦν ἔγοπι ἃ Ῥεΐεγ ῦ ϑοηῖς οὗ {δε 
αγρυτησηΐβ αἰγεδαν δάάδυσεά ἀραίπβὲ ἐπε σοπέγαγυ Ὠυροίῃεβίβ (1.) γα 

ΓΕΔΙν ἰη ἕανουν οὗ Πΐβ βυρροβίξείοη. ΤῊΣ “παξαγαίηα88β οὗ ἔς ψογάβ 
8Δη4 ρῇΓΑΒ68Β 88 {ΠΕῈΥ βίδηά ἴῃ {πεὶγ βενεγαὶ σοπέεχίβ ἰη ἴῃς Αροσαῖγρβε," 

ΜὨΙΟΗ ἰδ ῬὉγουρῆξ ἔοσναγά ὃν Οἤαβε 848 δὴ δγραπιεηΐ αραίηβε [ἢ 8 
τῆ νά Πγροίπεβὶβ (οῤ. οἱέ., ρ. 815 δ) ἰ8 γεδ!!ν οπἱν ἃ σοπιρίἱπιεηξ ἴο 
τῆς βίγε οὗ (ῆε ψνιϊείησ, απ δὴ ἱπάϊσαϊζίοη ἔπαξ ἐῆς ψγίξογ ἢδ8 Ὧ0 

ἱπξεπείοη οὗὨ β8]ανίβῃ!ϊυ ἱπιιξδείης 2 Ῥεῖεγ, οὐ. οὗ ἔογπιίηρ ἃ Κίπά οὗ 

τηοβαίς οὗ ἢΐβ ον ἃπά δηοίμογ᾽β ἀϊοϊίἼοω. Αβ8 γεραγάβ ἔα αὔβεπος 
ἴῃ τῆς Αροσαίνρβε οὗ {πε βίγδηρε δηά γεπιαγκαῦῖς ρῃγαβοβ οἵ 2 Ρεΐεγ, 

τπαξ πον ψεγα βίγδηρσε ἀπά γεπΊαγεβο!ς πιὶρῃξ θὲ ργεςίβεϊν ἔῃ γεαβοῦ 

ψῆν {πεν ψέγε ανοίάεά ογ πιοάϊβεά. ἐβασάνιζεν ἰῃ 2 Ῥεΐεγ ἰΐ. 8 ἰ8 

τεοηάεγεά ὉΥ δοκιμάζω ἰῃ Αροσαίγρδε, 8 1; ἴδε γεΐεγεηςς ἴο ἴῃς Τγδηβ- 
Βρυγαῖϊίοη ἰπ ἐς Αροσδίγρϑβε ἰ8 ἔμ ον ἤδη ἴῃ 2 Ρεΐεγ, αηά νου ά βεοηι 

ἴο ἱπάϊςαϊε τεβεςζίοη οἡ πε Ῥεξγίπε ἠδγγδίίνε (6.ρ.., οὔ. αὐ άϊείοη οὗ οἱ 
δώδεκα μαθηταί ἴο δἰπιρίε ἡμεῖς ἰῃ 2 Ρείεγ ἱ. 18; Δηά εχργαββίοη τὸ 
ὅρος ἴογ τῷ ἁγίῳ ὄρει). Ῥϑυσῇ ἃ ρῆγαβε 88 ἐν τόπῳ σκοτεινῷ, πχίσῃξ 
ΜΕ] ΡῈ ἃ ραγαρῆγαβε οὗ ἐν αὐχμηρῷ τόπῳ, ἃ πιυσῇ γάγεῦ ψογά, ἀπά 
ἰξ 8 Ἔχίγεπιεῖν ἀπ] κεἷγ αἴ αὐχμ. ψουά Ὀς Βαϊ βιϊξαϊεά ἴογ σκοτεινός. 
[« ἰδ ἐπεγείογε πιοϑδὲ ργοραῦῖίθ (δὲ ἴῃς Αροσαῖγρβε ἰ8 ἱπάείεά ἴο 
2 Ῥεῖεγ, ψῇῃϊοἢ νου βυσρεβὲ ἃ ἀδΐς ἔογ ἐς Ἐρίβεϊς εαγίΐεγ [πῃ 
120-140 (ἡ. ». 181). 

ἴῃ ἐπε 80- σα] εὰ ΘΈΟΟΝ ἘΡΙΒΤΙΒ ΟΡ ΟἸΈΜΕΝΊ (180-170) ἴῆοτε ἰ8 ἃ 

Ραββασε ἀεβεγνίης οὗ ῃοζίςθ. γινώσκετε δὲ ὅτι ἔρχεται ἤδη ἡ ἡμέρα τῆς 
κρίσεως ὡς κλίβανος καιόμενος καὶ τακήσονται αἱ δυνάμεις τῶν οὐρανῶν καὶ 

πᾶσα ἡ γῆ ὡς μόλυβδος ἐπὶ πυρὶ τηκόμενος καὶ τότε φανήσεται τὰ κρύφια 
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καὶ φανερὰ ἔργα τῶν ἀνθρώπων (χνὶ. 8). Οηε ον ἔνο ἰπϊεγεβείωρς ροίηιβ 
ἌΓΕ Γαϊβεὰ ὉΥ {Πἰ8 ραββαζε. 

(1) νβεγε ἀοδθβ ἔπε νυγίζξεγ ἀδγίνε ἔπε σοποερέίοη οὗ ἔδε ἀδν οἵ 
δυάφηχεηϊ δ8 τπηεβηίησ ἴῃε ἀεβίσυσείοη οὗ ἔπε απηίνεγβε Ὁγ ἢγεῦ ες 
οἰεαγῖίν χυοῖεβ Μία. ἰν. 1, [8α. χχχίν. 4, θαῖϊ ἴῆδ8ϑε ραββϑασοβ δγὰὲ ποῖ 
βυϊῆοίεης το βυσσεδὲ {δε ἰάεα ἀπ]ε88 ἴο οὔς δἰγεδάν ἤδη] αν τ τῆς 
ἀοοιγίηε. Βίρα (Οοηιηι. ρρ. 214-15) αγρυεβ δὲ βοπὶῈ ἰδηρστῃ ἰδαῖ 

τιιῖβ ἀοςσίγίης ἰβ αἱεἰπηαΐεῖν ἴο θὲ ἰγασεά ἴο 2 Ῥεΐεγ. Ψυβείη (42οἱ., ἰ. 
20) ἴγαοθβ πε Ῥεϊϊεῖῦ ἰω τῇς νογίά-ἢγε το ἴῃς ϑυδὶ! (Βοοῖ ἱν.) δπά 
Ηγβίαβρεβ. Βιίρῷ μοϊάβ ἐπαξ Ῥοΐῃ ἴπε8εὲ Ῥείοης ἴο [ἢ δαπΊε [ΑΠΊΪν 48 
ἴδε ρϑευαο-Ρείείης Πἰτεγαΐαγε. Τῆς ἀσβιγυσείοη οὗ ἔπε ποῦ Ὁν ῆἤγε 
νγα8 ποῖ δῇ δγίϊςϊε οὗ ἔδιτἢ δπιοηρ ἴῃς Ψεννβ, αηά ῬΏΪΟ ἀγρυεβ διγοηνῖν 
Δραΐηβι ἰξ (Οπ ἐπε Ἱποονγμῤἐιδιϊτίν οὗἨὨ ἐπε Ῥ)ογί4)ὴ. Τῆε οἴῆςσε οὗ Βτε 
ἰη {πε Ο.Τ. ἰβ ἴο ρυτγίἔγ, αηά ἠοῖ ἴο ἀεδβίγου ([84. χχχίν. 4, 11. 6, ᾿ἰχνἱ. 
15,16, 22; Μα!. ἱν. 1). [ἴῃ τῆς Ν.Τ. (ἐε.ρ., Η65. χί!, 26.29; 1 Οος. ἰἰϊ. 
13; 2 ΤΏΘ88. ἱ. 8; Αρος. χχί. 1) τῆς σοποερίίοη οὗ ἤγε ἰ8 ἀἰβεϊηςεῖν ἐμαὶ 
οὗ ἃ ρυγίἔγίης ἀρεπον. [ἰ ἰ8 ἴο Ῥὲ ηοίεά, πονενογ, αϑαίηϑὲ Βίρρ᾽β 
νίενν, [παῖ τῆς σοποερείοη οὗ 2 Ρεῖΐετ ἰδ ηοὲ αἸξοσεῖδπεν δὲ ναγίαπος τυἱτἢ 
ἴδε ἀοςίείης οὗ (πε Ν.Τ. δρουΐ ἔπε οἷος οὗ θγε. Τῆς ἀεϑβιίγιςξίοη οὗ 
πε ργεβεηΐ υηΐνεγβε ἰ8 νἱνίαγ ἀδβογίρεά ἰῃ Οπαρίεγ [1]., Ὀαᾳἐ ἐπα 
τγίϊεν εν θπεῖν ἢ48 ἐπε ἰάδα οὗ ρυγίβοκίίοη ἰῃ δ8 τη, ἀπά ποῖ οὗ 

Δηηϊῃατίοη. ““Νενογίμεῖίεββ γε, δοσογάΐϊης ἰο Ηἰβ8 ργοπιίβε, Ἰοοῖ 

ἴογ πον ἤδανθβ ἃπά ἃ ΠΕῪ δαγίῃ σῇῃογείη ἀνθ! Ἂεἴἢ γἰφῃιεουβηεββ᾽᾽" 

(|. 18). Αςοογάϊησίν, [δ ἘΠ ραββαφε αυοξεά ἔγοπι 2 ΟἸεπιεηξ ἰβ ἴο θὲ 
ἴδκεη ἴῃ ἔπε βθῆβε οἵ δηηϊῃἰδείοω Ὀγ Άγε, ἰξ σδῆποῖ Ὀς γεψαγάεά ἃ8 
ἰουπάεά εχοϊυβίνεῖν οἡ 2 Ῥείΐετγ. 

(2) [8 ἔδεγε δηγιῃίηρ ἰη ἴπῸ ἰαῆσυαρε ἴο σοππεοῖ ἴῃς ἴνο ἢ ἡμέρα 
κρίσεως ἰδ ἔουαηά ἰῃ Ν.Τ. οΟηἱγ ἰῃ 5:1. Μαϊπεν 8 Οοβρεί (χ. 15, χί. 22, 
24), ἴῃ 1 Φοδη (ἰν. 17), απά ἰη 2 Ρείεν (ἰΪ. 9, ἰἰϊ. 7). [ἢ 2 Ῥεῖεγ 1. 10, 
Βονενεγ, ἔς εχργεββίοη ἰβ ἡμέρα κυρίου. τήκομαι ἰ8 αἶϑο ἃ ψογά 
ςοπηπιοη ἴο 2 Ρεΐεγ (ἰἰϊ. 12) αηά ἔπε ραββαρε ἰῃ 2 Οἱεῖη. Αῃ ἱπιρογί- 

δηΐ οσοἰηοίάεποε ἰδ φανήσεται... ἔργα, ΜὨϊΓἢ τᾶν δ Δ4η αἰζεπιρί ἴο 

τΏδε 8εηβε οὗ ἴῃς νεγὺ ἀουδίία! τγεδάϊηρ ἰῃ 2 Ῥεΐεγ ἰΪ. 10 (ἔργα 

εὑρεθήσεται). Οη (πε ψῇοΐε, ἐῆε βἰπη]αγίιν οὗ ἰαῆσυασε δηά ἐπα 
Δῆπιν οὗ ἐπουρσῆξ ἰὴ τς ἔνο ραββαρεβ τηυϑὲ ΡῈ γεραγάεά 848 εβίδδ- 
1᾿Ιβῃΐης ἃ σοηποχίοη. (Εογ οἵπεγ οοϊποίάδηςαβ, δες ϑρίτία, 267 εισεὶξα 
Βγίε 4ε5 Ῥείγμο μπά ἀεγ Βγὶς ἀες ϑκάας, Ρ. 534 ἡ.) 

Ι͂ω ἴδε ἘΡΙΒΤΙΕ ΟΒ ΒΑΒΝΑΒΑΒ (130-81, Ηδτγηδοῖ), ἰπ ἃ ΟΠ Πα δες 
Ράββασε, ἴῃς ψογάβ οσουγ, ἡ γὰρ ἡμέρα παρ᾽ αὐτῷ χίλια ἔτη. αὐτὸς δέ 
μοι μαρτυρεῖ λέγων, ἰδοὺ ἡμέρα Κυρίου ἔσται ὡς χίλια ἔτη (χν. 4). [ἴ Πα5 
Ὀεδῶ ροϊηϊεά ουξ παξ παρ᾽ αὐτῷ ἰ8 νεγγ οἶοβε ἴο 2 Ῥεΐεγ᾽β παρὰ κυρίῳ, 

δηά τῃἢς τερεςπίοη οὗ (ῇ6 ψογάβ ροίϊηξϊβ ἴο ἔῃε αυοίϊδείοη οὗ δβοηια 
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γεοοξηΐϊθεά υξίεγαηςε οὗἉ ϑογίρξυγε. Βαγηδθαβ, αἴβο, ἰβ ἰπ ἔῃ παδίξ οὗ 
αδίηρ λέγει ἴο ἱπίγοάαςε Ηΐβ αυοίϊαιίοηβ ἔγοπι ϑογίρευγε. Τῆς αυεβέίοη 
8 ψπαΐμεγ πε ἰβ αυοξίηρ 2 Ῥεΐεγ [{|. 8 ογ΄ βοπῖε οἵπεγ βδουγεε. Τῇε 

σοηΐοχὲ ἰῃ Βαγπαῦαβ ἰβ αἰβέεγεπε ἔγοπι ἔπαΐ ἰῃ 2 Ρεῖΐῖεγ. Ηε ἰβ ἀθαὶ- 
ἰῃσ τί τῆς πιγβεῖίσα! ἰητεγργείαϊίοα οἵ με ραββαφε Οεη. ἰΐ. 16. 
Αἴ8ο, ἰη 2 Ρεΐεγ πο Ομ βες πχοδηίης ἰ5 δεζδοῃοά, 48 ἰπ Βαγωαρδβ. 

[πῃ 41] ργορδδι! εν, 2 Ῥεΐεγ ἰ. 8 ἰβ γεραγάεά ὈΥ Βαγῃαραβ 88 δῇ 
δυϊπογίεν ἴον ΟΠ Παθπὶ, αἰοης σὰ αν. χα. 4 Ε΄, ψῃίοθ Βα 

αυοΐε8. ἴῃ ΤῊΒ ΘΗΒΡΗΒΕῸ ΟΡ ΗξαμΑΒ (110-140, Ηδγηδοϊὴ ἴμεγε 

ᾶτα σογίαίη ψογάβ δηὰ ρῆγαβεβ (μδαΐ αἀγε ἔουηά οὐΪγ ἱπ 2 Ρεῖετγ, 
μιασμός (Βίπι. ν. 1, 2); βλέμμα (ἰπ ἀϊβεγεηι βεηβε - αῤῥέαάγαποε ; δ ἴπ|. 
νί. 2, 5); δυσνόητος (ίπ. ἰχ. 14, 4); αὐθάδεις, ἀρρ!!εά ἴο ἔα]86 οασἤεγβ 

(δίπι. ἰχ. 22, 1.)1 [πῃ ΟΠΈΜΕΝΤ ΟΡ ΕΌΜΕ (998-95, Ηδγηδοῖ) νὰ βπά 
ΒΕνΕΓΑΪ ρῆγδβεβ ψῇϊσῃ, ἰηΏ Ν.Τ., αγὰὲ ρεουϊδγ ἴο 2 Ῥεΐεγ: τοὺς δὲ 

ἑτεροκλινεῖς ὑπάρχοντας εἰς κόλασιν καὶ αἰκισμὸν τίθησιν (χί. 1) ; ἐπόπτης 
(υβεά, ἢονενεγ, οἵ Οοά) ([ἰχκ. 8); αὐθάδη (,. 1); μῶμος (ἰχὶϊΐ. 1); 

μεγαλοπρεπεῖ δόξῃ αὐτοῦ (ἰχ. 2), Ὀψμξ μεγαλοπρεπεῖ βουλήσει οσσυγβ 
ργανίουβίν ἴῃ 88πΊ6 ραγάσγαρῇ ; Νῶε ἐκήρυξεν μετάνοιαν (νί,. 6). Τῆς 
Ῥαββαβε ἰῃ ΟἹεπι. χχχίν. πᾶν αἰϑο Ὀ6Ὲ ποῖεά: εἰς τὸ μετόχους ἡμᾶς 
γενέσθαι τῶν μεγάλων κ. ἐνδόξων ἐπαγγελιῶν αὐτοῦ (ς,, 2 Ρείετγ ὶ. 4).2 ΤΏεβα 

᾿ φοἰποίάξησεβ ἰῇ Βαγηαραβ, ἴω ΟἸεπιοηΐ, δὰ ἰη ἴῃς Ὀιάδοῃα ἃγὰ 

Βοδγοοῖν σοποίιϑίνα 88 αυοίαιίοηβ, Ρᾳξ ἘΠΟΥ βυρσφεβῖ ἃ γηηϊίε οὗ 
τους σογγεβροπάϊηρ ἴο 2 Ρεῖετγ. 

Το νδδῖ σοποϊδίοη ἀοα8 ἔῃε ενίάεηςε οὗἉ ἔπε δεσοπά σεηξυτγν ἰεδά ἢ 

Οαβε βαγ8, “ ἶνε ρυΐ αβίάς [6 ραββαρε ἔγοπῃ ἔῃ ΟἸεπιεπίίης Εδοος- 
πἰτίοηβ δηά {πδΐ ἔγοπῃ ἴῃς Αοίβ οὗ Ῥεΐεγ, 88 ὀρεὴ ἴο δε βυβρίςίοη οὗ 

οοῖ δοσυγαίεῖν γεργεϑεηκίηρ ἴῃς ογίσίπαὶ ἰαχίβ, ἴπογα ἀοαβ ηοὶ γαπηδίη, 

ἰξ ἰ8. Ῥεϊϊενεά, ἃ βἰηρίε ραββαφε ἰῃ ψὨϊςἢ ἐπε οσοἰποίάεησε τίτῃ 2 Ρεΐεγ 
οδη, ἢ δηγιίης ἀρργοδοῃίηρ σοοηβάεηςα, Ὀς βαίά ἴο ἱπιρὶν Πα γαγΥ 
ΟὈΙρατίοη το ἐμαὶ Ερίδβε!ς " (φ, Βαοοη, 7πέγοά., 178). [1 ουασῆξ, Βον- 
ἔνεγ, ἴο θὲ ποϊεά ἐῆαΐ πε ραββασε ἱπ ἔπε Οἰεπιεπείης Πεοορηϊίίοιβ 

Οδῃ ΟὨΪΥ Ῥὲ 8εῖ αϑἰάε οἡ ἴμε σγουπά ἐμαὶ Βυβηυβ οδη ἔαίεὶν Ὀς 
ϑοσιιδεά οὗἉ ἰηϊεγροίείοη ; ἀπά ἔπε ενίάεηΐϊ οοἰποίάεησεβ ἰῃ ἐς “4 οὐμς 
Ῥείγὶ οἴη ϑύπομε σαῃ Ὁς ἀϊδηιίββεά οὐἱν οὐ δοοουηΐ οἵ αἀϊβίγιβε οὗ 
ἴδε [μαείη ἐγαηβίαϊογ οὗ ἔπε ψόγι. Νε πᾶανὲ αἷδο ἔῆες ενίάξησς οἵ 

ΤΟΥ͂ ἴδε ρδββαρεδβ οοἰ]θοιεὰ ὉῪ Ζαμη (εν Ηἰγέ ἀδν Ηόγνιας, Ρ. 431) 88 δανῖπρ 
Δπηῖεν νἱτ 2 Ῥείετγ, με πιοδὲ βισικίπρ 'ἴβ ϑίσω. νἱ. 4, 4: τῆς τρυφῆς καὶ ἀπάτης ὁ 
χρόνος ὥρα ἐστὶ μία. τῆς δὲ βασάνον ἡ ὥρα τριάκοντα ἡμέρων δύναμιν ἔχει. αν 
οὖν μίαν ἡμέραν τρνφήσῃ τις καὶ ἀπατηθῇ κ-ιτ᾿λ. ((", 2 Ρείετ ἴϊ. 13). 

5 ϑρίτία, Ρ. 534 ἢ.» Ροϊπίβ οὔξ ἃ ρᾶδββᾶρε ἰπ ἴῃς Ὀἱάδοῃε ({ἰϊ. 6-8) πανίηρ ἃ τεπιαγί- 

δ01]ς αἴδηϊςν νὰ 1υἀε ἀπὰ 2 Ρείεσ. γόγγνσος, ἃ τάτα ννοτά (]}υἀς 16) ἰ8 υϑεά. 
βλασφημία, αὐθάδης Δπὰ τρέμων ἅτε ὑνίος τορεαϊοὰ (ο,, 2 Ρείετ ἰ,. το). 
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«ἰερεπάεηςς ἰπ (πε Αροοσαίγρβε οὗ Ρεῖεγ. [{ ἰβ ἀουδξα! ψβεῖδεν 
ΔῺΥ οὗ ἴδε Αροβίοϊϊς Εδίμογβ πιαῖῖς ὧδε οὗ ἐπε Ερίβεία, Ὀθυαΐϊ τῆς 

«οἰηοίάεδηςσεβ ἰῃ ψογά δπά ἐπουρῆξ ἰη 2 Οἰεπιεηξ, Βαγηαρδβ, ΗἩεγπηδβ, 

Ὀίάκδοεμε, αηά ΟΙεπιεηὶ οὗ .Ἐοπια σδηποῖ Ὀὲ ἱρπογεά. ΤΠον δἵ ἰεαϑὲ 

Θυσρεβῖ ἃ ροβϑίρίε αἰηιοβρῆεγε οὗ τπουρσῆς ἕος 2 Ῥεῖεγ. Ου {δὲ 

σῦοϊε, πε ενίάεπος οὗ {πε βεσοπά σεπίωγν ψουά βυσρεβὶ ἃ ἀδίε 
ον ἐπε Ερίβεῖε ποῖ πιυοῖ ἰαΐες ἐπαη πε Βγϑὲ ἀεοδάες. Τἤογε ἰ8 
ΘΏ εηἰίγε αἀθβεποε οὗ ενίάεησς ἴογ {πε Ῥείγίῃες δυςπογβῃίρ. 



ΟΗΑΡΤΕΒΕ ]. 

ΙΝΤΕΕΝΑΙ, ΕΥΙΌΕΝΟΕ ΟΕ ΑΥΤΗΕΝΤΙΟΙΤΥ. 

1. Τῆε οὈνίοιβ Άγεῖ βῖερ ἴο ὃς ἴδίβη ἰ8 ἴο Ἔχαπγίπς πε Κοίεγεμοες ἰο' 
ἐλιε Οοεῤεὶ Ηἰδίογν ἴῃ ἴῃς Ερίδβεϊα, απ ἴο σοηδβίάεν τπδὲ ᾿ἰρμε {πεν 
ΓΆΔΥ τῆγον οη ἔπε δα Πογϑῃὶρ οὗ {πε Ἐρίδβιϊο. 

(1) σΒαρ. ἱ. 8. τοῦ καλέσαντος ἡμᾶς. Τῆε τεΐεγεησε οὗ {π6 ρατίϊ-- 
αἷρίε ἰβ ἴο Ἰησοῦ τοῦ κυρίου ἡμῶν (ο΄. ποῖε). οεβ ἡμᾶς τεΐεγ ἴο ἔπε 
Αροβέίεβ, δηά ἰῃ ραγιίουϊαν ἴο ἔπε “411 οὗ 81. Ρεΐεγ ἢ Τῇίΐβ ἱπίεγργε-. 
ταξίοη ἰηνοῖνεβ παῖ ἡμῖν ἰπ 1. 1 {|ευγίβε γεΐεγβ το ἔμε Αροϑβίῖεβ. Οἴδπεγ 
ἰπάϊςαϊίοηβ, ποννενερ, ἰπ μα Ἐρίβεῖς ροίπε ἴο ἃ ζγουρ οὗ βοαίζεγεῷ 

ΟὨγίβείδη σοπηπιαηϊξίεβ ἰπ Αβία Μίηοῦ 85 ἔπε γεοϊρίεηξβ οὗ {δε Ἰεξζεγ, 
δῃά {δε 86η86 ἰῃ ἱ. 1 βεθηβ ἴο θὲ παΐ {ῃπ γεϑδάογβ οἵ πε ἰεϊζορ, τ ῆο 

γε ἰβοίαϊε δηά δαγαββεά Ὁγ ἔαϊ8ϑε ἰθδοῆογβ, αγὰ βεῖ ου εαυδί ἴδγπιβ 

στ “8, τὯο Οσουρνυ ἃ [ε88 ἀπ ῆσυ!ε ροδίτίοη, δά δηΐου φγεδίεγ 
ουϊναγά ργίνίεσεθ. Αγαίη, ἰῃ ἰ. 4 ἐῆε Ῥεϑί δἰϊεβίβά γεδάϊης ἰ8 ἡμῖν. 
(ποὲ ὑμῖν), αῃά ΟἸεαγίν ἔπεσα πα γεΐεγεπος ἰ8 ἴο ἔπε φγίζεγ δηὰ 

τεδάογβ ἰορεῖπεῦ. 80 ἡμῶν οὐσῃξ ἴο Ὀὲ ἴδῖδθη ἰῃ ἱ. 2. ἡμᾶς πγιιδέ. 
τεγεΐογε σοηβίβιεπεῖν Ὀ6 γεξεγγεά ἴο {πε Ῥοάγν οὗ γεδάθγβ υυἱτἢ γον 
2 Ῥεῖεν ἰάδδθπεῖθεβ Ὠἰπηβεῖ δ ἴῃ τπουσῃξ, 848 υηἰζεά ἰῃ πεὶγ σοπηπΊοη. 
[αἰτἢ, απὰ ποῖ ἴο ἔπε Δροβίϊεβ αἰοῆθ. ϑρίξεα (ορ. οὐέ., ρρ. 857 Ε), 
αγρυΐηρ ἴογ ἴῃς τεΐεγεηος ἴο ἔπε Οοϑρεὶ Ηἰβίογυ, ἴδ ε8 ἡμᾶς 88. 
τεΐεγγίης ἴο ἔπε οδ ως οὗ τῆς ἱηχηχεάίαξε Αροβέ!εβ, ἰῃ σοπίγαβε ἴο 

ἴποβαε ψῆο Ὀεϊϊενεά ἴῃ γεβροῆβὲ ἴο ἐδεὶγ ργεδοξίησ. ϑισῦ ἃ βεῆβε. 

ψουά ΌΥ ὯΟ πιεδηβ 801 ἡμῖν ἰῃ ἱ. 4. Αἴδο, ἰῃ ἱ. 10 κλῆσιν οἰδαΓΙΥ 
γεΐεγβ ἴο τυγίξερ δηά γεδάδγβ ἰδίεη ἰορεΐμεγ, Μίογεονεγ, καλεῖν ἰῃ’ 

ΝΤ. ἰβ ΌΥ πὸ πιεδῆβ σοηῆῇπεά ἴο {δε ο41] οὗ ἴῃε βγβὲ ἀἰβοίρίεβ (οἷ. 
αδξί. ἰχ. 18). [ἢ σηι. ἰχ. 24 ἐῃῆς ἐπουφῇξ 8 αἰπιοβί Ἄχδοῖν ράγα]]εὶ 

ἴο [8 ραββαζθ, “"ενξεῆ (18, γοπι. ἢ παι οδ]εά, ηοΐ οὗ 86 δεν. 

οηΐγν, Ῥαξ α'8ο οὗ ἴπῃε Οεηεῖ]ε8"᾽, 
(2) Οαρ. ἰ. 16 8'.-- -τὴς Τγαηεβρηγαίίοη.---Ἰ πὰ σοάραγα τῃα- 

τεΐεγεηος πεόγε ψ ἢ τῆς ϑγηορίίς δοςουηίβ, ἔπεσε ἘπΊογρε Βοπλα ἰη-- 
τεγεβεϊησ ροϊπίβ οὗ ἀϊδεγεηςε. ΑἹ] ἴἤγες ϑυηορίίοβ βρεδῖ 88 ᾿ῃουρῇ 
ἔδμα φίογυ παά ἰΐβ βουγοε ἔγοπι πη. ὅσῃ σϑη ΟὨἱγ Ὀὲ {πε βἰρηί-. 
σϑῃος οὗ μετεμορφώθη (ἡ αἴί. αηά ΜίαΓΕ) : δηά τῃς ἐγένετο... ἕτερον Οὗ 
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[μυκε ἰδ δῇ ἱπαάϊσαϊίοη ἔπαὶ ἢς ἱηϊεγργείεαά ἘπῈ ὑῃεποπιεπθο 88 80 
ἰηνναγά σββηρε. Ηε αἷβο [6118 .(β παῖ ἰξ τγὰ8 ἐν τῷ προσεύχεσθαι, “88 
Β6 νγδβ ργαγίηρ, [δαὶ {πε σπβησε τοοῖς ρίασε (πὸ ἰχ. 29). 2 Ῥείΐετ, 
οὐ {δε οἵπεγ μαηά, βεεπβ ἴο τδίηϊς οὗ ἴῃς ρίογυ 8 μανίῃς δῇ ουϊναγά 
βούγος, 1ὸ τῆδξ μαρρεπεά ἰη {πε οαβε οὗ οξβεβ (Εχοά. χχχίν. 29 Ε. ; 
2 Οος. 1ἰ|. 7 86), 8 ἃ γεβεχίοη οὗ ἴῃε φίογυ οὗ Οοά, δῇ ουϊζιναγά αἰεβία- 
τίοη ἴῃ δάδιξίοη ἴο ἐπε νοῖςς (λαβὼν γὰρ παρὰ θεοῦ πατρὸς τιμὴν καὶ 
δόξαν, ἱ. 17). ϑρίξία ἀγρυεβ δὶ (8 18 ἃ πιογε ἡβέυγαὶ δηά ργίηγείνε 
δοσουηΐ, δηά ἐπετγείογε ἱπάερεηάεδηξ οὗ ἔπε δοσοιηξ ἰη ἴπε ϑγπορίίςβ, 
ψΒίο ἢ βῆονβ ἴγαοαϑ οὗ ἰαΐεγ ἱπουσῃέ ρίαγίηρ ἀροῦ {πε ἱποίάεης, Τδαγα 

σδη ὕες πο ἄουδὲ πμαὲ {πε σοποερίίοη οὗἁἩ ἴῃς σίογυ 88 ἐχέεγπαϊ ἰΒ ἰουῃά 

ἰῃ 2 Ῥεῖΐεγ, θαῖϊ ἰἴ ἰβ ηοῖ γεβαγάβά δἃ8 δῇ δἰϊεδβίβδιίοη ργενίουβ ἴο ἴπ6 
νοΐςε, 848 ἰη ἴῃς ϑγηορίίςβΒ. Οἡ ἴδε ςοπίγαγυ, ἔπε ἔνο δογίβε ραγι οἱρίεβ 
ἱπυρῖν οοἰηοίάεηϊξ δοιίοη, {πε ὅγβὲ γεδ!ν ἑακίηρ ἔδε ρίαςε οὗ Βηϊΐε νεγὸ 
(τ. ἴδε σοπιπιοη ρῆγδβε, ἀποκριθεὶς εἶπεν). ““Ηε τεςεῖνεά ποπουῦ δηὰ 
ϑίογυ σἤδη ἴπεγε σαπηε ἴο Ηἰηλ,᾿᾽ εἰς. Μίογεονεγ, τιμή σβδῇ οἠΐν γεΐεγ 
ἴο ἴδε αἰτεβίαιίοη οὗ πε νοΐοε (δε ἢοΐε οὔ ρβββαζε). ΤῸ (8 Ἔχίεηϊ 

2 Ῥεῖεσ ἀϊδεγβ ἔγοπι ἴπε ϑγηορίίς φοβρεῖβ. Αγε ψε (ἤδη )ιδεῆεά ἴῃ 

τερφαγάϊησ ἴῃς αἰβραγίεν 88 ἃ πιαγίς οὗ ἴπ6 Ἵγε- νυ ϊηεββ ἢ ὙΠεγε ἄγε, 
Βονανεγ, οἵἴπεῦ οδαγδοίοσγίβιϊςβ οὗ ἰῆε ραββαζε ἰῃ 2 Ῥεῖεγ ψῇϊοῖ 
ταῖπεγ ροϊπὶ ἴο ἐϊέεγαγγ ἀδρεμάεπος οα ἴῃς ϑυπορίίο δοσουηΐῖ. (α) 
Τε τεδάϊηρ οἵ ΒΔΟΚΙ;,, δάοριεά ἴῃ {πε τεχί, 18 οὗτος ἔστιν ὁ υἱός μου ὁ 
ἀγαπητός, εἰς ὃν ἐγὼ εὐδόκησα, ψΠϊοἢ ἀϊεγε ἔγοπι Μαζί. χν!!. 56. ΟἿἱν ἴῃ 
γεβρεοῖ πδῖ (α) εἰς ὃν 18 Βιιρϑιἰἑυϊεὰ ἕο ἐν ᾧ (δε6 ποΐε οὔ ρᾷβ88 6), 
(β) ἐγώ ἰ8 ἰηβεγίεά, ἀπά (γ) ἀκούετε αὐτοῦ ἰ8 Οηγϊξε4. Αμαΐῃ, σκηνώματι 
(1. 12) σκηνώματος (ἰΐ. 14) Δηά ἔξοδον (ν. 15) οσσυγγίης ἰορεΐδετ, ΒεεπῚ 
ἴο ἱπάϊςαϊε πα [Ὡς νοσαρείατγγ οὗ ἴῃς ϑγηορείο αοσουπέ ψ88 ἰσεγίης 
ἴῃ ἴδε πκίπά οὗ {πε Ὑτγίζεγ. σκήνωμα, ἃ γᾶτε ἀηά ιπυύϑι4] ψογά ἴῃ 18 
Β6Ώ86, 18 αϑοά σπαγαςίογίϑει δ! ν ἰπ ἴΠῈ βεηβε οὗ ἴα ογαϊπαγυ σκῆνος, 
Θῃ4 ΠΊΔΥ ἢδνα Ὀεδη βυσρεβίεά Ὀν ἴῃς σκήνη οἵ με Οοβρεῖ παγγαίίνε. 
ἔξοδος Ὀεϊοη 8 ἴο [κε΄ 5 οὐσῃ νοσδθυϊαγυ ἰῃ γερογίίηρς {πε σοηνεγβαιίοη 
οὗ {δε τἢγεε πιεη, δηά ἰἴ8 δπηρουπιεηΐ ἱπάϊςαΐεβ δοαυαφίπέδηςε ψ ἢ 

Βί8 Οοβρεῖ. ““Οπγίββίοη οὗ ἀείβιἰβ οἵ ἔπε ἢἰβίογυ (ε.6., ἔπε ργεβεῆσε 
οὗ οξεβ δηά Ἐ]188) ἰπ δὴ δ ιβίοη Ἴοηϊαίπεά ἴῃ 4 ἰεϊξεγ οδηποῖ 

ΤΕΔΒΟΠΔΌΪ δε ἴβίεη τὺ βῇῆον ἰπαΐ ἃ ψγίζεγ ἰβ φίνίηξς δῇ δοσουηῖ 
ἰῃάερεπάθης οὗ, οὐ πιοῦε ργίπηϊεῖνε ἴπδη, ἴπδὲ οὗ ἐπε ϑγηορείδιβ" 
(Όμαβε, οῤ. εἷξΐ. 1|. 809 ὁ, θυΐ οὕ. Ζαμη, 1πίγοά. 11., ρρ. 217 {.. 
Μοτγεονεσ, ἐν τῷ ἁγίῳ ὄρει ἱπάϊςαΐεβ ἃ ἰδίεν βίαφε οἵ τῃουρῃς τπδη 
{πε βἰηρίε εἰς ὄρος ὑψηλὸν (ΜἸατγίκ, ἰχ. 2; Νατι. ἱ. 7), οΥ εἰς τὸ ὄρος (ὑκα 
ἰχ, 26). [1 ἱπιρι 68 ἢοΐ Οηἱγ ἔπε αβϑίξηπηεηξ οὗ ἃ ἀεβηϊΐε ἸοςΑ! ΠΥ, θα 
4180 ἴῃς αϑογίρείοη οὗ ἃ “"" βϑδογεά " βίΐε, “ἃ κωονῃ πιουηΐαίη ψῃϊοἢ Παά 
ΠΟΥ͂ ῬεσοπΊς σοηϑεογδίεά δ8 ἐπε βοεης οὗ ἴδε νἱδίοη ᾿ (Μαγοτ, οῤ. εἷέ., 
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οχῖϊν.). [{ 8, οὗ σοιζβε, 4180 ροββί δε ἴο ἴδε ἐν τῷ ἁγίῳ ὄρει ἴῃ βΒ6η86 
οὗ 188. χὶ. 9, [χἱ!. 25, σσεγε [ἴ ἰβ αβεά οὗ ἔῃε ΜΝ εββίδῃ᾽ 8 κίπσάψάοηι. “Ῥεῖ- 

δ4ρ8 2 Ρεῖεγ πηεδῆῃβ [ῃαῖ ἰῃ ἴῆς ΤγδηβῆρυγαζἊοη ἴμε τες Δροβέῖεβ σεγα 
δάηχγτεεά το Ὀεμοῖά ἴδε σίοτγίεβ οἵ ἕῃαϊ Κίησάοπι, ψίπουϊ αἰ υἀϊησ ἴο 
ΔΩΥ ραγισυΐαν {εν βῃ πιουπίαδίη " (Νίαγον, ἱν., ηοΐε 1). Τῇε ραββαξε 

Ῥεΐγαγβ γεβεχίοα οὐ με ογίρίπαὶ ἱηοϊάθηϊ, απά ἰβ συεϊτεεη ἔγοπι ἐμε 
βίαπάροίηξ οὗ οηε ψὮο ἰ8 σοποεγηρά οΠίεϑν το ἰηΐεγργεῖ ἔπε “ σίογυ "᾿ 

οἵ Δεδβιι8 οὐ ἴῃς Μουπε οὗ Ττιαηβῆρυγαϊίοη 848 ργορῃεῖίος οἵ Ηἰβ 
δύναμιν καὶ παρουσίαν, ψὨΐϊσὮ ἰ8Β {πε (πεῖς οὗ ἴῃε Ερίδβεϊε (ἐπόπται 
γενηθέντες τῆς ἐκείνου μεγαλειότητος), Δηἀ 8ἃ8 ε5(Δ 0] 5ῃίησ ἐς τραςῆξζα!- 

Π688 οὗ ἴῃς Αροβἔϊεβ γῇο ργεδοῃεά ἢ παρουσία. 

(8) Οδδρ. ἱ. 14: Ῥγοῤλδογ οΥ ἐ᾿6 ἀδαΐ ο7 δέ. Ῥείον.---ταχινή ἐστιν ἡ 
ἀπόθεσις. .. καθὼς καὶ ὁ κύριος ἡμῶν Ι. Χ. ἐδήλωσεν μοι. ΟἸεατίν ποτε ἰ8 
Βεγε ἃ γεξεγεποα ἴο ἐπε ἱποίάεπε ἴῃ δοῃη χχί. 18. [ἢ δε ποΐεϑ8, ταχινή 
18 ἕαίκεη ἕο πιεδῇ “"ἱπιπγηηθηΐ " δηά ποῖ ἰῃ πε βεῆβε οὗ βιάάδη ἀδαϊῃ 
ϑρίεεα, αιηοηρσβϑὲ οἴμεγβ, ἢδ8 αὔγβιεα βίγοηνίν (ρρ. 88 ἔ., 491 8) παῖ 

ἴδεγε 8 μεγε πὸ γεΐεγεηςε ἴο ἔῆε Οοβρεῖ Ὠἰϊβίογυ, δηά ἰβ βιιρρογίεά ὈῪ 
Μίαγογ. [1 ἰ8 οοπιεπάδά πὲ ἔπε τνογάβ ὅταν γηράσῃς, ἰῃ Φοδη χχί. 15, 
ἰγαρῖν ἐμαὶ ἀεαίῃ νσαβ ποῖ ἱπχηγίπεπε, δηά ἐμαξ ἰῃ οἷά αρὲ ἃ πιδῆ ἄοεβ 

ηοΐ γεαυίγε ἃ ργόρῆδον ἴο [6] Πἰπὶ ἐπαξ ἀεί ἰ8 ἤεαγ. Μίογεονεγ, ἰῃ 
ἴπε Φομαπηίης ραϑβαρο, ἔπε ἐπα ρῃδϑίβ ἰβΒ ποῖ οὐ ἐδε ἐΐπια δαΐ οη ἔπε 

πάη Μ67 οἵ 81. Ρεΐεγ᾽ βΒ ἀεδίῃ. [{ 8 ἔαγίμεν βυρεβέεά ἰῃδξ βοπηε βρεοίαὶ 
τενοϊατίοη Ὁ Φεβι8 ἴο 8. Ρεΐογ οὗ ἴῃς πεαῦ ἀρργοδοῇ οὗ ἀφαΐῃ, ποῖ 
τεοογάεά ἰῃ ϑογίρευγε, πιαδὲ ὃς πχεδηξ, δηά ἰπαΐ ἃ γεΐεγεησς ΔΚ Ὀ6 

ἱπεεπάφά ἴο ἐῃε βέογυ σοηπξαίπεά ἴῃ ἐπε ἰεφεπά, “ Ποηλίηε 4ιο νδάϊ8 ὃ ̓ 
ἔουπά ἰῃ ἴδε ΟἸεπιεηξίης Ηομλ]εβ, ἀπά ἰῃ με Αροσαῖγρβε οὗ ΡῬείεγ. 
Τῆς ἐογεροίης αγρυπιεηξ ἰβ ἐοαπάεά οὐ ἔπε βαρροβίείοη ἔπαξ καθὼς 
ὨΕΟΕΒΒΑΓΙΪΥ γεΐεγβ ἴο ἢ μος ργεσεαάίϊηρς οἴδαδβε, ὅτι... μου. [ἰ πεεά 

ποῖ Ρε 8ο. Τῇῆε ψγίεγ βρεβῖβ 88 δὴ οἷά πιδῃ, δηά ἴδε γεΐεγεησε σουἹά 
ἔδεη δὲ ἴο ἐπε ργορμεβίεά ἀδαΐῃ ἴῃ οἱά αξεὲ. Τῇε οδ)εοϊίοη ἐμαΐ οἷά 
486 ἴῃ ἰΐβεῖΕ ἰβ αὶ ψαγηίης οἵ δρργοδοξίηρς ἀδαίῇῃ βεεπηβ ἐγίνίαί. Τῆδῖ 
ἔαςε ψουϊά ἠοῖ ργενεηξ (ἢς πιεηξίοη οὗ ἃ ργορῆεου γεφαγάϊησ ἰΕ. Αραίη, 

ἰξ [8 Ὡοΐϊ Ὠεοθββαγυ [0 βάρροβε μαὶ 2 Ῥεῖεγ δοίυδιν ῃδ8 ἔπε ραββαϑα 
Φοδη χχί. 18 ἴω 8 πιίηά, Ηε τηδὺ Ῥὲ γεξεγγίησ ἱηάδρεηάεηεῖν το ἴῃς 
ἱποίάεηϊ, [ξ ἰ8 δυρρεβῖίνε ἴο σοπηραγα ἔπε ι.86 οὗ καθὼς καὶ πετε ΜΠ 
ἰ!. 15. Ὑδεγε ἴμε καθὼς καὶ ἰ8 Δὐάεά 45 ἃ Κἰπὰ οἵ αἰζεγι ῃουσῃέ, 

Δηὰ [8 ποῖ γεαῖν ἀερεπάεηξ οα ἔδεε ργίποῖραὶ νοῦ ἡγεῖσθε. [τ 848 

ΓΕΑΙν ἔπε βἰσηίθοαδηςε οὗ δποίμεν ργίποίραὶ οἴδλυβθὲ. Τῇα βυηΐδχ 
ψουά 8εεπὶ ἴο δε 5ἰπιϊαγ ἴῃ ἱ. 14. ΤΒε πηδζίεγ οὗ Κπον]εάσε (εἰδὼς) 

5 ἐπαῖ ἀδδέῃ 18 πεᾶγ αἱ παπά, δοψενογ ἔπδξ ππονίεάσε 8 βιισρεβίεά 
ἴο δίπι, δηά ἔπε οἴδι8ε καθὼς καὶ ἰ8 αὐάεὰ ὈΚΥ ψὰν οἵ ἔαγίμεν [11 ι8-- 
τγαϊτίοη. [{ ἰβ ἀηγεδβοηβδθϊε ἕο ἀεπιαηά παῖ ἴδε {πουσῆξ ἰη 2 ῬΡεῖεγ 
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πχαϑὲ Ῥὲ 84η Ἵχϑασὲ γερίϊσα οὗ πε ράββαξε ἰῃ ϑόδη, ἰἔ τῆ γεΐεγεηςε 18 
ἴο Ὀε 86 58Π16. 

(4) ΟΒαρ. 11. 20 (γέγονεν αὐτοῖς τὰ ἔσχατα χείρονα τῶν πρώτων) [8 
οἰεανῖν ἃ γεπιίηίβοεηος οὗ ἴῃς ψογάβ οὗ δεβὰβ γεσογάεά ἰη Μαΐί. χίΐὶ. 45, 
1μὰϊε χὶ, 29. 

Τδεβε ἔουγ γείεγεηοαβ ἴο ἴῃε Οὐοβρεαὶ ᾿ἰίβίογσυ δανε πον ὕεεη 
ἐχαζηϊηεά. Τῆς Βῃγϑὶ τᾶν ἢὲ βεῖ αϑίάς, δά ἴῃς οἴπεογ ἴἤγες πιᾶν Ὅς 
τεαγάεά 45 ἰηαϊςαξίης πο πιογε ἔαη ἃ κπονϊεάσε οἵ ἴῃς Οοβρεῖβ, αηά 
Ἐβρεθοίδι!ν οὗ ἔνο ἱποίάδηϊβ ἴῃ ἴῆς 116 οὗ 58.:. ῬΡεῖΐῖεγ. ὙΤΠῈΥ ἀο ποῖ 
πελσγῖν αιπουηΐξ ἴο ἐνίάεπος ἴδε {πε τυγίζεγ 8 τε Αροβίίε Ὠίπηβε], 

Τῆε ρδυοσίεν οὗ γεΐεγεηςεβ ἴο ἴῃς Οοβρεῖ Πἰβίογυ, ἰπ δὴ Ερίβεϊε ρυγ- 
Ῥογείως ἴο Ῥὲ ψυγϊτίεη Ὀγ τῇς Αροβίϊε Ρείεγ, ἰ8 γεπηαγκαῦίε. [τ σοπίαίῃ8 
ΟὨΪΥ οπς τεΐεγεηςε ἴο ἴῃς δοΐυδὶ! ψογάβ οὗ {εβ808 (ἰΪ. 20), θαξ πάϊς 
ἴμε8ε πᾶν Ὅς τείεγγεά ἴο ἰῃ ἰϊ. 1 -α-Ἢ Μαζί. χ. 88; ἰ. 8 -α [μικὸ χίί!. 7.8 ; 
1:1. 4 -- Μιαῖἴί. χχίν. 837-42. Ννὲ ποι!ά ἐχρεοῖ ἐπαξ ἔπε ηγίηά οὗ Δἢ ἰη- 

εἰπχαῖα ἀϊδείρίε νουἹά πᾶνε Ῥεθη βαϊυγαίεαά τ ἢ γεπηηἰδοθηςαβ οὗ οὐ 
1,οτά᾽ 8 ἰεδομίησ, ἀπά που ἤανε ἀνγεῖς εαβίν οἡ ἔῃ σγεαὶ ἐνεηΐβ οὗ 

Ηἰ8[μ16. [ἡ {Π|8 γεβρεοῖ χὰ πΊδῪ σοπΊραγε 2 Ρεῖεγ πιοβὲ ππέανουγαθὶν 
στ τἢε ρεπυίης Βγεῖ Ερίβεϊε. [ἢ (ἢπ ἔογγηεγ ἴπεογε 18 πὸ πηεπείοη οὗ 
τῆς Ῥαββίοη οὐ ἘΒεβυγγεοίίοη, δηά ἴπογε [8 ἃ βίγαηζε αὔβεηος οὗ παῖ 
νἱνίά βεηβε οὗ δε Ἐϊΐβεη 1 ογά 88 ᾿ἰνίης δηά γεϊρηϊπα ἴῃ σγαςς, νης ἢ 
8. 80 οπαγδοξογίϑεὶς οὗ ἔπε υυγίτηρσ8 οὗ ἴῃς Αροβίϊεβ, ψῇο “ δαά Ῥεξη 

Ῥεροϊΐεη αραίῃ υπίο ἃ [ἰνίης πορε᾽". [{ 18 αἰδο ἃ πιαϊζεγ ἴογ βεγίουβ 
ςοηδβίἀογαιίίςοη 88 αϑαϊπϑὲ {πε σεπυίϊηεησθββ οὗ ἕῆς Ερίβεϊς, ἔπαΐ τς 

τείεγεηςαβ ἴο ἴδε ΟΟβρεῖ Πίβίογυ ἀγὲὰ ἰηϊγοάιυςεα ἀρραγεηεῖν ἴο βαρροτγέ 
τς οσδαγασῖεγ οὗ οὔς τυγίτἰης ἃ8 5ῖ. Ρεΐεγ, ἀπά ἴο ἀϊβείη συ βῃ 8 βίαϊε- 

τηδηΐβ ἔγοπ σεσοφισμένοι μῦθοι (1. 16). (Βυΐ οὐ, Βίχε. Ρ. 231.) 
2 Τῆο Ῥεγεομπαϊίέν ο 5ὲ. Ῥείεν ἐπ ἐμὲ Ἐῤὲξδε16.---(1) ΟΠδρ. 1. 1: 

Συμεὼν Πέτρος δοῦλος καὶ ἀπόστολος ᾿Ιησοῦ ΧριστοῦΊ. ΤὭε βἰρηίθοδηςε οὗ 
πε ἴογπιὶ Συμεὼν ἰ8 νεΓ οὔδουγε. Τῇε ροίηξ ἴο Ῥὲ ἐπιρῃαβίβεά αἱ 
ΡῬιεβεηὶ ἰβ ἐπαῖ ὅ8., Ρείεγ 18 πεγὲ γεργεβεηίεά δβ ἴῃς ψγίζεγ οἵ τς 

Ἐρίβεῖθσ. [1ξ, βοψεένεν, ἴῃς Ρεϊγίης δυξζπογβῃΐρ ἰβ ἀπέρεηδθία, ΠΟ ἰ8 
τῆς εχργεβϑβϑίοη ἴο δὲ 3υ8ε18ε4) ἴῃ {π|8 σοηποχίοη, οὔθ οὐ {νο 
αυσδιίοηβ 641 ἔογ σοηδίἀεγαείοη. 

(α) οαΒβ δε ἔογῃ οἵ ἴδε ψογάβ αϑογά δὴν ἰηδοδξίοη πδξ ἔπε ἤδπηα 
οἵ ϑι. Ρείΐεγ ἰβ θείηρ υβεά Ὀγ ἃ ἰαῖεν ψγίϊεγ ἢ Ηἰ8 ον ἀεβογίρείοη οὗ 
Βιίπιβεῖε ἰῇ 1 Ρεΐῖεγ ἱ. 1 ἰ8 Πέτρος ἀπόστολος Ἰησοῦ Χριστοῦ. Τῆς ἴοτγηι 
Συμεὼν ἰ8 υβεά ΟὨΪΥ ἱπ οηε οἴδπεγ ραββαζε, υἱξ., Αςΐβ χν. 14, ἰὴ τῆς 
δάάγοεββ οὗ 5:1. ϑαπηθεβ αἵ (ῆς Οουποὶ! οὗ Φογιβαίεπ). δοῦλος 18 ἰουηὰ 

ἴῃ Φυάς 1, δηά ἰη νἱενν οἵ {με ενίάεηξ ἀερεπάεηςε οὗ 2 Ρεΐεγ οὐ Διάε, 

τηΐβ ἕαοϊ πηδὺ ες τεραγάεά 88 βίρηἰβοαηί. Αγαίη, ἰξ ϑρίτία ἰδ γίσῃξ ἴῃ 
βαρροδίην {μα ὈῪ [πε υϑε οἔ δε ργε- ΟΠ γί βιίδη ἤδηῖε, Συμεὼν, ἴῃς τπῃίξεν 
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Ρυΐβ Πίπηδε! ξ οὐ ἃ ἰενεῖ τ τπο86 τῇοπὶ ἢς δἀάγεββεβ, δηά ργεραγεβ 
ἴδε ΨΆΥ ἴον ἴδε ερίτπεῖ ἰσότιμον (“ εαυδ!ν ργίν!ερεά,᾽" 48 θεϊψεεη 

δεν δηά Οεημ!ε), ἰξ 8 ενάεηξ (δὶ ἴῃς τ Ποῖε εἰε6 φίνεη ἴο 81. Ρεΐεγ 
ἰ8 οαγεΐα!ν σμοβεη ὉΥ ἃ ργοσεββ οἵ γεβεοϊίΐοω Ὑογε ἰβ, ἱμεγείοσγε, 
ἃ Ργεβαπιρείοη τπαΐ ἀποίπεγ τηϊηά ἰβ δ ψογ ἤεγα, ψῃϊοῃ 88 α]80 

Ῥογγοψεά ἰαγβεῖν ἔγοπη Φυάε ἰῃ σμαρ. ἰΐ. 
(δ) ἔπε παπιε ο 8... Ρεΐογ Βαβ8 θεεὴ ἔπι8 ἀαδεά, με Ερίδι1ε ἰ8β ρβευ- 

ἀοηγπιουβ. αὶ 18 {πε αἰβεϊποιίοη Ῥεΐνγεεη ρβευάδοηνπεν ἴῃ ἐαγῖν 
ΓΟ γίβιίδη τρίτησβ ἀπά ἴογρεγν ἢ Ἀόοεβ ρβειάοηγυπιίτν ἱπιρῖν εἰμ ίςαὶ 
ἔδαϊε, αηά ἀοεβ ἴξ αἴεςς (ἢε δυϊπογίεγ οὗ ἃ συυγίης ἢ Α ποϑὲ ὑποοιὰ- 
Ργοπιί βίης ροϑβίείοη ἴῃ 18 γεραγά ἰβ ομαγαςζεγίβεϊιο οὗ ἴῃς οἱάδγ ογίεὶ- 
εἶδηι. ΜΜγεβίοοιε (απο, ρρ. 352 {.) ἴῃ βϑρεακίησ οὗ {πε ἀϊβρυϊεά 
Ῥοοῖβ οὗ ἴῃε ὕδποω, βαγ8: “τῆς ϑεοοηά Ερίδβι[6 οὗ 85ι. Ῥεῖεν ἰβ8 
εἰῖπεῦ δὴ δυϊπεηπεο ψογῖ οὗ πε Αροβεῖίε, οὔ ἃ ἔογψεγυ ; ἴογ ἴω {πί8 
οα86 ἴδεγε σϑῇ Ὀ6 πο πιθϑῇ. ... [{ ἰωνοῖνεβ ἃ πηδηϊεβέ σοηξιδβίοη οὗ 

ἰάεαβ ἴο σοπιρεηβαΐε ἔογ ἃ ἀεβοίεηον οὗ ᾿ἰίβιίογίοαὶ ργοοῦ ΌΥῪ ἃ ἴονγεγ 
βιδηάαγά οὗ οαποηϊςίγ. Τῆς εχίεπε οὗ ἴῃς Ὠἰνίηε δυξπογεν οὗ ἃ Ῥοοῖ 
σδηηοῖ θ6 πιδάς ἴο νῦν ψυἱτ πε σοπιρίεΐεηεββ οὗ ἴῃς ργοοῦ οὗ ἰἴβ 

δεπυίΐϊπεπεββ. Τῆς σεπαίϊηθηα88 πχιϑῖ θὲ δάγίξεά Ῥεΐογε τῆς δυϊδπογίεν 
σδῃ ἢανα ΠΥ ροϑβίξϊνε ναῖε, ψν οἢ ἔγοη) 8 παΐιγε σδηηοῖ δάπιξ 

οὗ ἀερστγεαβ; δηά {{Π ἴπῸ φεηυίπεηαθββ Ὀὲ δἊβίδὈ Π βῃεά, ἢ δυϊβογίεν 

τεγηδίῃβ ἴω δρεγαησε." ἴῃ ἃ ποίε, δνεβίοοϊζε δάάβ, “ Τῇεβε Ῥοοΐκβ (2 

Ῥεῖεν, Φαπιεβ, θιάς, Ηεῦγεν 8) ἢᾶνε τεσείϊνεά ἐπε γεςορηϊξίοη οὗ {δε 
ΟΠυγοὴ ἴῃ βυοῇ ἃ πηϑηπογ ἐῃδῖ, ἰἔ σεηυίης, ΠΕΥ πλυδὲ θὲ σαηοηίοαὶ ". 

Τῆε υβεὲ οὗ ἔπε ἴεγπὶ “ [ὈγβεγΥ ἴῃ βυσῇ ἃ σοηπεχίοη οὐυρῆξ ἴο ΡῈ 
νοϊάεα.1 Ιωὼ ἔπε ἢγβὲ ρίαςε, ἴῃς ἐχργεϑϑίοη ἰ8 δῇ επέίγε πηϊϑυηάογ- 

βίδησίηρ οὔ πε οτἰρίη οὗ πιιοῇ οὗ πε ρβευάερίσγαρῆίϊς ΠΠεγαΐαγε οὗ ἐπα 
τἰπια, ἀπά οὐ οἴδπεγ σγουηάβ {πες ἴογπὶ ἰ8 δα δ! οδ)εςξίοη 6. [τ ἰβ, 

ἰη εἴδεοῖ, αὴ δἰεπιρὲ ἴο Ὀγονθεδξ {πε ᾿υάστηξηξ ἱπῖο ἔπε δοσερίδηςα οὗ 

Βυισἢ ῬοΟΐΙΒ 88 ξεπυίης, ου δοοουπί οὗ {πε αἰ συγ οὗ ὈῬεϊενίης {παὲ 
τα ΟΒαγοῦ οουἹά δοσερῖ ἰηΐο πε σαποη ψῃδξ ἰ8 ϑυρροβεά ἴο Ῥε {πε 
Ῥγοάαςε οὗ ἔγαμά αηά ἀεςεῖῖ. ΤἼε αυεβίίοη οὗ ρβευάδοηνπλν οἽδηηοῖ 
ες βεϊεὰ “ ΌΥ ἃ ργοξεββίοω οὗ πιογαὶ ἰηάϊσηδίίοη ". Τῆς ἰάδα ἐμαὶ 
{{πεγαγν ῬγορεγΥ ἰ8 συαγάεά ὈΥ εἰ ςα] οσοηβίἀεγαιίοηβ ἰβ δββαηξία!ν 
τηοάογῃ. “Βεϊϊενογβ ἔγεαυθητν Ὀογγονγεά ἔγοηι ἴῃς ῬοοΐΒ οὗ οἵδπεγ 
ὈεΙίανεγβ ογ οὗ ὑπρεϊίδνεγβ, σἱεμουΐ πηεηπεϊοηίης δὴν βουζοα, ἀπά πίτἢ- 

ουῖ οσοηβίἀογίης {Πα πΊβεῖνοβ πὶ ΩΡ ΜᾺΥ 88 ἰπίενεβ." “ἍΝ ΠΠ ἴῃς Ῥεβὲ 
ἰητεητίοηβ δηά ψῖτῃ {πε οἰεαγεβὲ οοπβοίεησαβ ἔΠΕΥ ρυΐ βυσῇ τογάβ 
ἰηΐο ἐπε τηουϊῇ οὗ ἃ γενεγεά Αροβεῖς 88 πεν ψίβῃθαά ἴο Βεδαγ Ἔεπιη- 

οἰδῖεά τῖτῃ Δροβίοϊίς δυϊῃογίν ἴο ἐμεῖγ σοπεεπιρογαγίαβ, ἢ ]]6 γεῖ 
ἴδεν ἀϊά ποῖ γεραγά {πεπηβεῖνεβ ἰπῃ ἔπε 8ηη41168ὲ ἄσσγεα 48 [ἰὰγβ δηά 

1 Ζαδη, νὯο δἰ πιεῖ Γ Ὡρμοἱάβ ἐπε Ῥεϊσίπε δας πουβῃΐρ, βᾶγβ “" Τῆς πιεσα ὁσουσγεηςς 
οὗἩ Ῥείεσ᾽ Β ἤδηὶς ἰῇ δῇ δηοίεπὶ υτίεἰηρ' ἰΒ ὯΟ ῥγοοῦ οὗ δυιποσβδῖρ ᾽᾽ (Ἱπέγοά,, ἴϊ., Ρ. 270). 
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«ἰεοείνοετβ᾽" (Φα!Π,Ὠοπεγ, ]πέγοά., Ἐ. Ττ., ρ. 52). Τῆς βίαπάδγά οὗ 

Φεηυΐϊηοηθββ ἀρρίίεά το {πε εαγὶγ ΟἸγίβιίδη πυγιείησβ, αηά εβρεςοί!ν 
ἕη ἴῃς ἰογπιαϊίοη οὗ πε ὕδποῃ, νγὰβ ἔπεὶγ σοηξογαΥ ἰο τῆς ἐεαοδίησ 
οἵ πε Οδυγοῦ. δνεγε {πὸ ν ογποάοχ οὐ μεγεϊίςαὶ ἡ Α σαβε ἴῃ ροΐπξ 
ἰ8 {με βίογυ γεϊδίεά Ὁν Τεετυμαν (1)6 Βαῤίίδηιο, κνὶϊ.) οὗ τῆς τυγίξεγ 
οὔ δε Αοΐβ οὗ Ραυΐ αηὰ Τπεοῖα, το τὰ σοπιρεϊεά ἴο σίναε τρ Ὠἰ8 
οἴδος “οη {δε σγοιιηά ἐπαξ ἢε ἱπιραϊεά το Ῥαμ! δὴ ἱπνεηξίοη οὔ ἢἰβ 
Ὁ " (αυδβὶ εἰϊαο Ῥαυ] ἄς δι ουπηιαη8).. Ηε ἀεξεηάεά Πἰπηβεῖ ἢ 
ὈΥ̓͂ βϑαγίηρ [δὲ Βε σγοίς οὐυξ οὗ τεραγά ἴον Ῥϑαϊΐ, δηά παῖ ἐπεγείογε 
δε Πεαά ποῖ δὴ ενὶ! οοπβοίεηθα. Τῇ ρίεα ψαβ εν δεηςν δοοσερίεά, 

δηὰ δε 88 οοηνίοἴεά, ηοΐ οὗ {ἰξεγαγυ ἔγαμά δ8 βυςῇ, Ῥυῖ Ὀεσαυβε ἢε 

«ἰλγεά το δάνοσαϊε δε πεγεϊίοαὶ νίενν ἐμαὲξ ποπιεη παά ἃ γἰξῃξ ἴὸ 

φΦγεδοῦ δηά ἴο δαρίίβε. ὅνε τηυβὲ αἷἰ8ὸ ἴακε ἰηΐο δοσοιπξ ἰῃ οἷγ 
εδβιϊπιαῖε οὗ ρβευιάερίσγαρῃν τ ῃαῖ {]Π|σἤεγ 6818 “ μα θουηάΐεβ8 ογεάα- 
11 γ οὗ εοςἸοβἰαβείςαί οἰγοῖεβ ἴο νος ἢ 80 πἤδην οἵ (ῃς ΝΙΤ. Αροογσυρῃα 
ὅσνε οσεά ἐμεῖγ ἰδβείηρ ἰηδαεηοε ". Εαδβερίαβ (ἢ. Ε-. ᾿. 18) φυοΐεβ 48 
φεπυίης δὴ Ερίβεϊες ρυτγρογίίης ἴο Ὀὲ τ7γίτεη ὃγ Ο(γίϑὲ ἴο Αρραγυβ. 
4π||8 ενίάεης," 8 γ8 Μἴίαγονγ (ρ. χχν., ποίς 1), “"ἴπδξ πεγεὰ ψεγα δπιοηῦ 
δες εαγίν ΟΒείβιίδηβ σοοά δηὰ ρίουιιβ πε ΏΟ δά το βογιυρίε αδουΐ 
ἐπιρεγβοηδίίηςῷ ποῖ βαϊηίβ δίοης, δυῖ ἐπε Τογά οὗ βαϊηΐβ ΗπΊ8βε]ξ, 
νε βῃουϊά ραΐπες (πε βαπιε ἔγοπι ἔπε γεϑάϊῃεββ τῇ ππίσῃ ἔδα 
ογβοάοχ ψογθά ἃρ δηά ἐχρυγραῖεά {με γε σίουβ γοπηδῆσθβ Ὁ. ΨὨΟἢ 

{με Πεγεζίοβ βουςῇῃξ ἴο ρορυϊαγίϑε {πεῖς ἀοσίγίηεβ." 
ΤΒε ργδοίίςε οὗ ρβευάερί σγαρῃϊοαι τυγί της ἰΒ ἐχερ! θεά ἰῃ ἴῃς ΟΟΤ. 

ἥη Ἐροϊ βἰαβίεβ, δῃά ἰῃ ἴῃς δροογυρῆδὶ Ὀοοῖκβ οὗ Νν βάοπι, Εϑβάγαϑβ, 

Βαγυςῦ, Εποοῇ, δηά ἴῃς δι υ1} πε Οτγαςοῖεβ.Ό Τῆς βεσοηά σοπΐαυγν 

φγοάιιεά πΠΊΔηΥ ρϑευἀοηγπίοιβ ὈοΟΐΒ, βύοἢ 88 ἴδε Οοβρεῖ οὗ Ρεΐεγ, 
τ Ὠ ἢ, αἴτεον θείης γεδά ἰῃ [πε σπαγοῦεβ οὗ ΟἸ]ἰςΐα ἔογ βοτια εἰπια, νγὰ8 
Αἵ Ἰεηστῃ ἰογδίάδη ὈγΥ ϑεγαρίοω, δίβῃορ οἵ Απείοοϊ, αδουῖ ἔπε εηά οὗ 

πε σεηΐαγν, οἢ δοσοιηξ οὗ ἰξβ ἀοσεξίς ἰεδομίησ. Τα ὑπκηονγη τυγίϊεγ 
οἵ 2 Ρεῖεγ πιδάς ὑβεὲ οὗ ἔπε πδπιε οὗ ϑ8:. Ρεΐενγ, θοξῃ ἴῃ ογάδγ ἴο τηδγι 

μιῖβ νίετγβ ἃ8 ἱτηρογίαηπί, αηά Ὀεσαιδε πε δεϊϊενεά ἐπεπὶ ἴο Ῥε ἰῃ 
Δοοογάδησε τὶς δι τουὰ μανε Ῥδεη δὲ. Ρεΐεγ᾽β ἱεδοῃίησ απο 

βίτη αν οἰγουπηβίλησεδ, 

(0) Τῇε ογεζοίῃᾳ πᾶν Ἔπαῦὶς ἃ8 το γίά οἷιγ πγη 8 οὗ ργελιάϊος 

θη γα σΟπΠΊΕ ἴο σοηϑίάεν ἴδ αὐυδδβίίοη 48 ἕο ψῃεῖποῦ δὴν σεπυΐπα 
ἐεδοδίηρ οὗ ὅ8ι. Ῥεῖεν ἰβ οοηϊαίηεά ἴω {ῃῖ8 Ερίβεῖε. Αγε ἔδεγε Ἷοη- 
ταίηςά ἰπ (ῃς Ερίδβεε δὴν δοΐιια] γεπιἰπίβοθηςαϑ οὗ 8:. Ρεΐογ'᾽ 8 ἰεδοδίηρ, 
Δηά ἰδ ἴδε ψογῖς υυγιτθη ὈΥ͂ ἃ ἀϊδεὶρίς οὗ 51. Ρεῖεγ 1 Νο αδἰξεηιρέ, 
οὗ Ἤσουζγβα, οδ ὲ πιαάε ἴο ἀϊβεηΐϊδηρσίε ἔγοπι ἔπε γεϑὲ οὗ ἴῃς πιϊτίησς 

ΟΣ. Ἑλγαβαυ, Ολπμγολ ἐπ Κοριαμ Ἐπνεῤίγε, Ῥῃ. 4902-3; Μοβδιι, Ηἐβίογίοαϊ Νεῖν 
Τεσίανιεηπέ, Ῥ. 508. 
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τδδξ πισῃξ ῬὈὲ τεραγάεα 88 [ἢ αἰζεγαποεβ οὗ {πε Αροβίϊε, ὑαΐ ἃ 
Ῥγεβιιπιριίοη ἰῃ ἔδνουγ οὗ δε Ὠυροίμεϑίβ οἵὗἨ δοΐαδὶ γεπιίπίβοεηςα 
ΠΊΔΥ Ὀε ορίαίηεά ἔγοπι ἃ οοπιραγίβοη οὗ 1 δηά 2 Ῥεΐεγ (βεε σῇδρ. ἰν.). 
ν εἶ88 88 8αἰά ἰῃδὲ “πὸ ἀοσυπιεηξ ἰῃ ἴΠς Ν.Τ' ἰ8. 80 Πκὸ 2 Ῥείες 
881 Ρεΐεγ᾽", Μίοσεονεγ, ἔδπεγε ἰβ ργορδῦ νυ ἃ γεΐεγεπος ἰη ἔπε βεοοηά 
Ερίβεϊε ἰΐβεὶ ((. 15), ψ βίο ἰδ σογγορογαίεά Ὀγ ἐγδαϊξίοω, ἴο {πε 
ἔαος ἔδαὶ 8:1. Ῥεῖΐεγ᾽ 8 τεδοιίης ψγα8 βυθβεαυθπίν επιροάϊεά ἴῃ {δε 
Οοβρεῖ οὗ 8:. Μαγῖς (8ο δ] πεν, 1ηπἰγοά., Ε. Τρ., ρ. 240). Μίαγον (ρ- 
ΧΙ . 5.) αἰδο ἕανουγβ ἐπίβ νίενν, ἀπά βυσσεβδέι γ ἀεέεηά8 ἴξ ἀραίηπβε 
ἴῃ οδ]εσείοηβ οὗ Ζαμη (]πέγοά., ἰϊ., ρρ. 200.9).1} Βίχῃ σοηβίάοτβ ἐμ {πε 
βίαϊεπγεηΐ ἴῃ ἱ. 15 σανε γίβε ἴο ἔπε ψῃοΐε Ὀοάν οὗ ρβευιάο- Ρεϊγίης [ἰτεγὰ- 
ἴαγε (οῤ. οἷέ, Ρ. 265). [τ ἰβ ἴο Ρε ποϊεά αἷβο ἔδαξ ἰπ ἔψο ραββαϑεβ ἴῃ: 

ἀπε ἘΕρίβεϊς ἔς ρβευάδοηγηουβ τυγίξεγ θεΐγαυνβ ἔπε οοηβοίουβηθββ πδξ 

Ὦς ἰβ ἔα Πα Πγ ἀπά Ποηαβεν βεϊείης ἔογῖ ἢ ποιπίηρ ἱποοηβίβέεης στ 
δ τεδοπίησ οὗ ἔ!ε Αροβέίε. [ῃ 11. 1 δ 18 ἠοῖ δἴγαϊά ἴο βεῖ πε οοη- 
{εηΐβ οὗ Ὠἰ8 Ερίδβε[ε αἰοπρσβίάε ἴμοβε οὗ 1 Ρεῖενγ ψίτπουξ ἔδαγ οὗ σοηΐγα-- 
αἰϊοιίοη,2 ἀπά αραΐπ ἰῃ 1. 15, μΐ8 σοησδγῃ ἰβ εν ἀθηον ἴο βδῆον παῖ 
ἔδογα ἰβ πο ἱποοηδβίβίεηου Ὀεΐπτεεη τῆς Ῥείγίης δπά {πε Ῥαιυπε ἰεδοῇ-- 
ἰῃσ. Τβεβε, δηά τῆς οἴδεν σοηβίἀογαιίοηβ δἀδισεά ἀρονε ουραῖ ἴο μὲ 
ἃ συαταηίΐεε αἱ ἰεδϑβί οἵ πε σοοά ἔα οὗ {πε τ7Ίίζεγ οὗ {18 Ερίϑβε6. 

(2) Δηοίΐπεν ἱπβίαπος σπογε ἔπε ρεγβοηδ νυ οὐ ὅ81:. Ῥεΐεγ ἰδ. 
Δ᾽ονεά ἴο ονίγυάς [861 ἰβ ἰουηά ἰη ἱ. 16, ἰη ες (86 οὗ {πα ψογά 

ἐπόπται. ΤΏς τψοτὰ τπηεδῃβ ἐγε- τυϊζηεβ88, ἢ ρεγῆαρβ δ δάάεά βθηβε, 
ἀεγίνεά ἔγοηι Οποδίίο βουγοαϑ, οὗ βρίγίζυδι νἱβίοα. [τ ἔπε Αροοδίγρβε 
οἵ Ρεῖεγ, ἔμεγε ἰβ δὴ δοσουηῖ οὗ ἰῆς Τγδηβῆσυγαϊίοη ψῃϊςἢ σοηϊαίηβ πὰ 
νογάβ ἡμεῖς οἱ δώδεκα μαθηταὶ ἐδεήθημεν ὅπως δείξῃ ἡμῖν ἔνα τῶν ἀδελφῶν 

ἐνὸν τῶν ἐξελθόντων ἀπὸ τοῦ κόσμου, ἵνα ἴδωμεν ποταποί εἰσι τὴν μορφήν 
(ς,. αγοτ, ἐχχν. ποΐῖθ). Θ᾿ πλ]γὶγ ἴω ἰ. 18, οὗ ἴῃς Νοίςε δὲ ἐπε Τγδηβ- 
Βρυγαιίοη, 2 Ρεῖεγ Ὧδ8 ἡμεῖς ἠκούσαμεν. δ]! πον, ἰῃ σοπηπιεηξίης οα 
δε ρβευάερίσγαρῃϊς Ἵπαγβοΐῖευ οὗ 2 Ῥεΐεγ, βαγ8 {παξ “πε δυΐποῦ 
Πανεν ἰοβα8 σοηδβοϊουβης688 οὗ [6 ραγί δε [8 ρίαγίπν," ἀπά “ οοπδίγυςξβ 

μἰβ βειίοη πιεϊοαίοδ!ν ". Απιοηΐξ οἴδεγ ἰπβίδῃοαθβ, μα οἰζϊεβ (ἢ β 

ΡῬαββϑαφε ἀεβογίδίης {πε Τγαπδῆρσιγαϊίοη Ης β8εεβ ἴῃ ἔδε βίγασξαιγε 
οὗ {πε Ερίβεῖε ΟἹ “δὴ γι βοίαὶ ργοάδυςείοη οὗ ἰεαγηεά ἰωρσεπυν "᾿ 
(Ιπὲγοά., Ε. Ττ., Ρρ. 240, 241). [ΙΕ παν Ὀὲ σγαπέεά ἐμαὶ ἴῃς οποῖςα 

Δ} τδεὲ νογάβ μετὰ τὴν ἐμὴν ἔξοδον ἅτε ἰδίκεῃ 88 ἱπηρ᾽ γίηρ ἴπαι τῆς Αροβεῖς τνᾶβ 
ποῖ γεῖ ἀεδά, γγε ἅτε ἱγηπηεάϊ δεῖν ἰηνοϊνεά ἴῃ 411} (Ὡς ἰῃβυρεγαῦὶε ἀπ υεἴε8 οοππεοιεὰ 
σῖ ἃ ἀδίο ἴογ τῆς ἘΡίβε!ς εαγίϊεγ ἤδη Α.Ὁ. 64, ἴδια ἐγαάϊτίοπαὶ ἀδὲς οὗ Ῥείοτγ᾽ 8 τηδγίγτ- 

ἄοπι. Οη ἴδε οἵδες παπά, ἰξ 18 εᾶβὺ ἴὸ 86ὲ δον [πϊ8 ἐχργεβϑδίοῃ τηῖρῃς ΡῈ ρυΐ ἱπίο' 

{δε ταουτῇ οἵ Ρεῖεσ Ὁγ ἃ ἰδίεσ ἀϊβοῖρίθ, σνῆο ννε]} Κπονν δἰβ πληὰ ἀπ {πε ρτεραγδίοηβ 
ὃς παά τηδάς ἔοσ ργεβεγνίηρ Πὶβ ἰελοπίηρ δἴϊεσ μἰβ ἀεκαῖα. 

3 Ἐὸσ οοπεϊἀετγδίίοη οὗ ἴδε φιςδίίοη Πεῖμει τῆς τείεγεηος Πεσε 8 γον ἰο σ Ῥεΐεσ, 

866 Ρ. 205. 
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οὗ πε Τεγδηβῆσιυγαϊίοη α8 ἴῃς οηἷν ἱποίάεπε ἰῃ πε ϑγπορείς δοσουπὶ 
οὗ 8ι. Ρεΐζογ᾽β ᾿ξξε, ἰο ψῃϊ ἢ γαΐεγεηος ἰ8 τηδάς, 8 δὴ ἱπάϊσαιτίοη δας 

ἴδε τυείζεν ἢ88 πηδάς οδοίος οὗ {ῃΐβ ἱποίάδης 48 βυϊζαδίε ἴο 8 ἐμεηλε. 
Δε {δε 8δπ|ὲ ἐἰπιε, ἰξ ἰὲ νγαβ Ἰεςίεἰπγαῖε ἔογ ἢίπιὶ ἴο τγίϊε αηάον {Πα 
Βοπουγεά παηιε δὲ αἱἱ, ἢς οουϊά μαγάϊγ ἤανε ἄοῆς 80 πῆογε παίιγα!ν 
ἴδ πε ἄοεβ ἴῃ ἰ. 16-18, Ἔβρεςοίδ!ν 48 ἰξ ἰ8 ἜχιγεπΊηεῖν ργοόῦδῦ]ε παῖ 
όγε Πα ἰβ τπηδιίης 86 οὗ δὴ δοίυδὶ γεπιίπίβοεπος οὗ ἔπε τεδοῃίησ 
οὗ 8ι. Ρεΐεγ Ὠἰπιβεῖὲ (οἷ ποῖεβ οὔ {πε ραββαϑε). 

(8) Οδαρ. ἰϊ. 15.---ὁ ἀγαπητὸς ἡμῶν ἀδελφὸς Παῦλος. Τῆε εχαπιὶ- 
ῃδιίοη οὗ {πε ψῇοϊε ραββασε ἰῃ ἴῃς Οοπηπιεηΐαγυ ἰεδάβ ἴο ἴῃ σοποϊυ- 

βίοη παῖ ἴῃς Ερίβι]εβ οὗ 8:1. δὰ] ἂγὲ γεφαγάεά 88 ἴῃ [ἢς βαῆγς γϑηΐς 
στῇ τῆς ΟΟΤ. ϑογίρζαγεβ. Τῆς ἀδέε ἴῃ 8 προ ἀ πλδ 68 ἰς ἱπηροβϑίδίς 
ἴπαξ τς δοΐυδὶ ψυειτεγ ἴ8 851. Ρεΐίεγ,. ΝΥ, ἴδε, {πε οοπ)υηοσείοη οὗ 
τῆς ἵἴνο παπιεβῦὺ ὙὩπεγε σδη δε {{{ε|6 ἀουδε ἐμαὶ 2 Ῥεῖεγ νῖβῃεβ ἴο 
ἱταργεββ ὑροῦ Πίβ γεδάεγβ ἴε σοηβιβίδηου οὗ ἴπε ἐεδοῃίηρ οἵ ὅ8ι. Ρεΐεγ 

δηά 8:. Ραυ] αραίϊπϑὲ ἴῃς Δηξίποπιίαη ἱπιεγργείδζίοη οὗ με ΟΠ γί βιίδη 
ίαϊῃ. Τῆς αἰεοξίᾳοπαῖε εγπὶβ ἰῃ ψῃϊσῃ 8., Ια! 18 βροίεη οὗ δὲ 
Θσδοῖν ἴποβα {παΐ πιίρσῃμὶ ὕανε Ῥεεη υβεά Ὀγ 8. Ρεῖεγ ἢ πηβε! οἵ Ηἰβ 
ἔα] ονν-αροβίίε, ἀπά ἰξ 5.1. Ρεΐῖεγ ψεγε ἔπούγῇ ἴο 6 αἰγεδάυ ἀεδά, μον 

οουἱά ἐῆεγε Ῥε ΔΠΥ 88πε ἱπίεηξζίοη ἴο ἀεσείνε ἰῆῈ γεδάθγβ ἢ Τα 
Ρῆγαβε ὁ ἀγαπητὸς ἡμῶν ἀδελφὸς ἰ8 υϑεὰ ὃν δῖ. Ραμ! οὗ Τγοδίουβ 
(Ερῇ. νί. 21; (οἱ. ἱν. 7) αηά οὗἨ Οηεβίπηαβ ((οἱ. ἱν. 9; Ῥμίϊδηι. ν. 16). 
Νο ἀουδὲ ἔπε τεδάεγβ οὗ {π|8 Ερίβε!ϊες ψεγα δοαυδίηξεά τῖτῃ τῆς ἀϊ8- 
αφτεεηιεηΐ δεΐψεεη ἔπε ἔνο Αροβεῖεβ ἀεβογίρεά ἰῃ Οδίαιίδηβ ἰΪ. 11-14. 
2 Ῥείεγ οἠϊν γεϊξογαΐεβ {πε ἕδος παξ ἔπεσε τνὰβ πενογ δὴν ξαηάαπγχεηΐαὶ 
ορροβίτίοῃ δεΐνεθη ἐμεὶγ ἐεδοπίησ. ὅ8:. Ῥεΐεγ᾽ 8 ἔμ] βυπιραίῃυ σἱτἢ 

ἴδε Ραμ] ηε ἐεδοπίης ἰ8 ενίάεηξ ἰῃ ἴπ6 Εἰγβὲ Ερίβεϊς, δηά {8 ραββαζε 

ΤΩΔΥῪ Θαβὶϊν Ὅς ἴσας ἴο δίβ πιίηά. [Ι{ ἰβ ἱπάεεά βἰσηϊβοδηξ {παῖ ἔμε 
δἰιταάε ἴα ἃρ ἰοναγάβ ἐθα Ῥαυϊΐης τεβδοῃίης ἰβ ποῖ σίζπουΐ 
τέβοσνε ([||. 16, ἐν αἷς ἐστὶν δυσνόητά τινα), θᾳξ {με σΜΑγπι-Ππεαγίεά 

τεΐεγεησε ΠΥ Ὀὲ ἃ γεαὶ γεπ)ηίβοεηςα. 

ΟΥΟΙ Υ. 7 



ΟΗΑΡΤΕΒ ΠΙ. 

ἹΝΤΕΕΝΑΙ, ἘΝΙΘΕΝΟΕ Α5 ΤῸ ὈΑΤΕ. 

Ννε δανε πεχὶ ἴο δχαπιίπε δὴν Πἰπίβ ἐμαξ πιαὺ δὲ φίνεη ἰῃ (ἢδ 

Ερίβεϊε ἰΐβεῖ ἢ 48 ἴο ἐπε Ὀαΐε οὗ ἰἴβ οοπιροβίζίοη. 
(1) ΟμΒαρ. ἰ. 15.--- Ηεγε γεΐεγεησε ἰ8 πηδάε ἴο ἐπε ἀεϑίῃ οὗ 581. Ρεΐεγ 

88 ἱπηπηίπεηῖ. Οἶδεῦ σοπδίεγαίίοηβ γεηάσδγ ἰξ ἰπηροβείδίε ἴο μο]ά ἰῃδξ 
το ϊ8 Ερίβεϊε τνγαβ ρι δ᾽: 5μεά ἀυγίησ δε [ἰξεείτηεα οὗ ἴῃς Αροβεῖε ψῇο ἀϊοά 

ἐ. θ4 .Ὁ. (βδεε ρρ. 189 ἔ). Τα οοηίΐεχί βδονβ ἐπαῖ ἰἔ ἴῃε ψογάβ μετὰ 
τὴν ἐμὴν ἔξοδον γε ρυΐ ἱπίο {πε πιουϊῃ οὗ 81. Ρεΐεγ ὃγ ἃ ἰαῖεγ ψυγίζεγ, 
ἴδε ρεγίοά οὗἉ πυυϊείης πιυβὲ πανε Ὀξεη βοπὶα {ἰπ|6ὲ δἴζεγ ἢΐβ ἀδοδαβθ. 

ἑκάστοτε (48 Οσοδδίοῃ 8 γ͵868) ἰπ ν. 15 1πιρ[1ε8 {παΐ οσσαβίοη Ὧ88 δγίβεη 
πλογε ἔῆδη οησς ἴο γεῖεγ ἴο ἔπε ροβίῃυπιοιβ εαοίης. ἔχειν ὑμᾶς, 
κιτιλ,, ἱπιρ! 68 ἃ ἀοσυπιεηΐ οὐ ἀοουπιεηΐβ αἰγεδάν ἴῃ ἰῃς ροββεββίοη οὗ 
τῆς Ομυγοῦ. Αραίη, ἰἢ ψε γε ἴο 866 ἴῃ {μὶ8 νεγβε ἃ γεΐδγεηςε ἴο ἔπε 
τγδάϊείοη οοπηεοξίης 81. Ρεΐεγ ψ ἢ τῆς Οοβρεῖ οὗ Μαγκ, νὰ Κηον {παῖ 
τΠϊῖ8 ἐγδάϊείοη ἰ8 αἱ ἰεαβϑὲ πιιισῇ εαγίεγ ἔπδη τς εἰπλς οὗ Ῥαρία8β (140- 

160), ψῆο 18 αυοϊεά ὃγ Ευβεδίιβ (Η. Ε., (11. 89) ἃ8 βαγίῃφ, καὶ τοῦτο 
ὁ πρεσβύτερος ἔλεγε, Μᾶρκος μὲν ἑρμηνευτὴς Πέτρου γενόμενος ὅσα 

ἐμνημόνευσεν ἀκριβῶς ἔγραψεν, οὐ μέντοι τάξει, τὰ ὑπὸ τοῦ Χριστοῦ ἢ 

λεχθέντα ἢ πραχθέντας αρίαβ ὨἰπΊβεῖ ἢ ἰβ γερογίϊπς ἐπε (αβΕΠΊΟΩΥ 
ψ Ὡς Πα Πδά γεοείνεά ογαίν ἔγοπι ἔπε Ῥγεβογίεγ. Εγοπὶ ἴδε ρεγίεοεϊν 
πδΐιγαὶ νὰν ἰη πο ἢ τῆς γεΐεγεησς 18 ἱπεέγοάυςεά, γε ψουἹά σοποϊιάς 
ἴῃδαε 2 Ρεῖογ ἢδβ ποῖ ἴῃ νίενν ἃ ἰγϑάϊείοη ψῃίσἢ ἢ ἴουπά ἴῃ βυςῇ ἃ 
ψύΣιζεγ 848 Ῥαρίαβ, υῖ ὈῬεῖγαγβ εἰπε ἃ ρεγβοηδὶ κηονϊεάσε οὗ (ἢς 
ἱπιεηξίοηβ οὗ 81. Ρείεγ Πἰπηβεῖ ἢ, οὐ δῇ δοσυδίπίαποες ψίτ ἴποβε τ ῆο 

ἀἰά πον Πὶβ πιὶπά. Ηδηςε ἃ ἀδίε ποῖ νεγὺ πιυσὴ ἰαΐεγ ἴδῃ τὰς 
πὰ οὗ {πε Βτϑὲ σεηΐζαγυ ἰ8 ργοῦβϑθίε. 

(2) ἴῃ ςδαρ. ἐϊΐ. 4 πε ννογάβ ὁσοαν, ἀφ᾽ ἧς γὰρ οἱ πατέρες ἐκοιμήθησαν, 
πάντα οὕτως διαμένει ἀπ᾿ ἀρχῆς κτίσεως. Ηδετε οἱ πατέρες τεΐεγα ἴο {π6 
ἱπαπγχεάϊατεῖν ργεσεάϊηρς σεπεγβείοη οἵ ΟΠ γἰβείδηϑ. Τῆς ψΠοΐε βεηΐεησα 
τεῆεοῖβ ἴῃς αἀἰβαρροϊπιπιεηξ τηά ἀἰ5:} ι8ἰοηπιεπέ ἐχρεγίεησεά Ὁ. ἐποβα 
ΨΟ 88} πε δηά ψογηεη Ὀεϊϊενίηρς ἴῃ τῆς σοηγίηρς οὗ πε [ογά ἴῃ 
τειν {Π|-εἰπηε, ἀπά ἀγίης σἰϊπουΐ Πανίηρσ γεδ βεά ἐπεῖγ ἐχρεοΐα- 
τίοη, δηά ψῆο ἔεϊξ παξ 4}1 βίξῃβ οὗ δὴ ἱπγηγχεάϊαξε σοπιίης ἴῃ πεῖν 
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οὕ δ ψεῦα δθϑεηϊ. ϑυιοῦ δῇ αἰπιόοβρῆεγε οὗ ἐπουρῃξ σουϊά δα 
ταοϑβέ ἰηΐεηβε ἰῃ ἔπε βεσοηά ρεηεγαιίοη οὗ ΟΠ γί βείδηβ, αηὰ πχασῇ οὗ ἴῃς 
Ερίδβεϊε ἰβ πηεδηξ ἴογ ἔῆε εηοουγαρεπιεηϊ οὗ ἴῃοβῈ ψῆο 8.1} Ἔχρεοϊεά 
δε ἀεαγεά Ῥαγουβία οὗ ἴῃς [μογὰ, δηά ψῇοβε πηίηάβ ψεγε {κεν ἴο 
ἔεεϊ τῆς εἰεπιεηξ οὗ γαῖ ἴῃ τς ψογάβ οὗ ἴῃς ἔββε εδοῆεγβ. ἀφ᾽ ἧς 
πεεά ηοΐ ἀεξηοίε ἃ ἰοηρ ἱπίεγναὶ οὗ εἰπιε (ο.. .Ες νἱΐ. 45). ΙΕ πιὰν 
ἐπεγεΐογε θὰ ροββϑίθες ὑπαὶ ἴῃς Ερίβεϊς 18 δὐάγεββεά ἐο ἔπε βεοοηά 
ϑεηεταιίοῃ οὗ ΟὨ γί βιίδηβ. Μίογεονεγ, σμαρ. ἰ. 16-18 18 τηοβὲ ἤδξυγα!ν 
τεφαγάςεά δ8 δὐἀάγεββεά ἴο ῆοβε “νῇο δανε ποῖ βεξῆ, δηά γεῖ δανε 

δεϊϊενεά," δηά {πε βυρεγίογ ροϑίζίου οὗ {ες εγε- υἱϊηεββεβ ἐβογείῃ 
ἱπιρΙ!εά ἰ8 Δῃ ἰάδα ἔπαΐῖ σουἹὰ ΡῈ πιοβὲ ργοπιίηεηξ ἰη βυδ- Αροβίοίο 
εἰπι68. 

(8) ΟΠδρ. 1. 8.----Αβ δὴ ἱηάϊσδεοη οὗ δὴ εαγῖν ἀδίε ἴογ ἐπε Ερίβεϊε, 
τῆς αὔβεηςς οὗ δὴν πλ ]Π]εηηΐα! βἰσηίβοδηος ἰη ἘΠπΐὶβ ραββασε 88 Ὀεεῃ 
δάἀάυςεά (Βίχ, ρρ. 214, 295). Αγραίηϑὲ τ ΐ8, Μἴαγογ (οῤ. οἷέ. οχχνί.) 
Ὧδ8 ρΡοϊπίεά ουἭξ πδὲ ψὰ Ιεαγῃ ἔγοπι Τυβείη Μαγίγγ ( αὶ., οἢαρ. 80) 

τας ἔπεγε ψεγα αἷδο τῆν ογίμῃοάοχ Ὀοϊϊενεγβ ἰῇ ἢ ΐβ8 εἰπε τψῇο 

τεϊιαβεά ἴο δοςερί ἴδε πλ]Πεηΐα! ἐεασῃίησ. [Ἐ πιαγ, πονενεγ, θα ποΐϊοά 

τπαὶῖ ἔπε ραββαρε ἰῃ ΨΔΦυβίίῃ Παγαΐν περαϊίνεβ Ὀγ. Βίωσ᾽ Β σοποϊιϑβίοη. 

Τότε ἰξ ἰ8 βαϊά παῖ “'" παν {Πίηκ οἰ ογυνίβε, 1.6., ἰῃ ορροϑίξίοη ἴο ἃ 

τα ΠΘηΐα! ἀοοϊγίηθ. ἴω 2 Ρεῖΐογ, ἐδε σοηΐοχὲ ἴῃ νἢϊοῇ ἰἢς τνογάβ δὰ 

υδεά ἰ8 ἐπίίγεϊν ἀραᾶγέ ἔγοπι δὴν τ] εηαγίδη ποίίοῃ αἱ 411, ΤῊ εἰρ- 

πἰδοκηξ τΠπίηρ ἰ8 (δι 2 Ρεΐεσγ, αη]κς 411 βυρϑεχυεηΐ τγίϊεγβ ἄοθαβ ἤοξ 
ἐπιρίου Ῥβαϊπιὶ χο. 4. ἰῇ οοπηδοιίίοη τ (Πς ἰάεα. Ηε ἰβ8 ἀεαϊίησ 
στ {πῸ νογν νεγβα ουαΐ οὗ ννϊοἢ ΟΠ Πα 8π ἀγοβα, ἀπά πε σου]ά Βαγαϊν 
Βανε 80 οοπηρίεζεϊν ἱσηογεά ἴῃς ορίηίοη αηΐε88 ἢς δα θδθη τυ τίης δὲ ἃ 

ἀδῖε ργενίουβ αἱ ἰεαϑὲ ἴο 118 ἰδῖον ψίἀεβργεδά δοσερίδηςε ἰη ἴῃς ΟΠυγοῇ. 
Αἱ ψῆδὲ εἰπε ἐπε νίενν θεσαπὶς σοπηπίοη ἰῃ {πε ΕΔ ΟὨαγοῦ 8 

υποογίαίη. ἴῃ Βαγηαρδαβ χν. 56 ψὰ πιεεῖ στῇ τἢς σοποερίείοη, Ὀαξ 

Ἐδογε ἰβ ὯὩο ἔγδοες οὗ ἐδα ἀοςίγίης ἴῃ εἰμεν 1 ΟἹ ηι., ἰφπδιία8, Ῥοίγοαγρ, 
ἐπε Ἐρίδβείιε ἴο Ὀἱορηεῖαδ, ον ἴδε Ὠίάδομο. Ηεγπιαβ ἰδ ποῖ υπίηδα- 
επςοοά ὈΥ͂ ἔδε ἰάεα. [πῃ ποπε οὗ ἔβα δροϊορίβίβ, ἐεχοερὲ Φυβείη, ἰβ ποσὰ 
ΔΩΥ ἴγαςα οὗ ΟΠ α8π. 2. ΡὈεῖεγ ἰϊϊ. 8, ἐπεγείογε, πίτῃ [8 ρεσι!αγ 
86 οὗ ΡΒαίηι χο. 4 νψουἹά ἱηάϊοαίςε ἃ ἀαΐς σογίβίηϊν πλιςἢ οαγίΐεγ ἤδη 
Ψυδβιίη Μαγίνγ (140-161), ψῇο τγεΐεγβ ἴο {με Ὀε εἶ 88 ἃ ἴδηεῖ οὗ {πε 
ογίβοάοχ ἐδ, δηὰ ργοῦϑθ!ν δαγίίεγ ἤδη Βαγῆαραβ. [ἢ τῆς δῦβεηος 

οἵ γεΐδγεησα ἴο τα Π δ πίαὶ ἀοςξγίηε ἰῃ 1 ΟἸςη,., ἰσηδίίαδβ, ἀπά ἔπε Ὠίάδομα 

ΠΊΘΔΏΒ [6 88Π1|6 88 ἴῃ 2 Ρεΐεογ, ἃ ἀδίς δὲ ἔπε νϑῦὺ εηά οἔἩ ἴδε βγεῖ 

ςεηΐαυγΥ απὰ ἴδε νεγν Ὀερίπηίης οὗ ἴδε βεοοηά ἰβ ργορβϑῦίε ἔογ οὖὐγ 

Ερίβεε. 
(4) ΟΒβαρ. {ϊ1, 2.----τῶν ἀποστόλων ὑμῶν. ΤῊε ψνίζεγ πηαβὲ θὲ τγε- 

ϑατάεὰά 48 ἱποϊμάϊησ Πἰπη8ε1 ἀπιοης ἔπε Αροβείεβ (οὔ, ἰ. 1), δῃά ποῖ 88 
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τὐδκίη ς δὴν αἰβιϊποικίοη Ὀεξτνεεη Ὠἰτηβεῖε ἀπά ἔῃεπι. Τῆς ρῆγαβα ἤθοά 
Ὠοΐῖ ὨξοΟσββαγν πιεδὺ “τῆς Τυεῖνε,᾽ Ὀαὲ γαΐῃοῦ πκίββίοηαγίεβ ἔγοηι 

συΒοτὴ ἴδε Κηοσνίεάσε οὗ ἔπε Οαοβρεῖ νὰ8 θγϑέ γεςείνοα,;Σ Οἱ {πεβ6 86 
νυτίζεγ ἰ8 οης (Ι. 16). ἀπόστολος ἰδ 80 ι8ε4 ΡΗΪ]. ἰΐ. 25, 2 Οον. νἱϊϊ. 28 

(ῳ,. ἀϊδουιβδβίοη οὗ ἔεγηαὶ ἰὰ Ηδγηδοῖ, Εχραηδίοη ὁ Οἠγιαηπὶέγ, ΒΙ.. 
[.. οἴ. 1... Τῆς ράαδββαφε, ἐμεγείογα, ἄοεβ ποῖ Ἔχοίαἀε α ἀδίε ἰδΐεγ 

ἴδῃ ἴδε Αροβίοϊίο Αϑε. 
(5) σίιαρ. {ἰϊΐϊ. 16.--τῪΎννο σοηϑβίἀογαιίοηβ ἄγε βυσρεβίεά Ὀν ἐπί 

τεΐεγεηος το 81. δα ἐμαΐ πᾶνε ἃ θεαγίηρξ οἡ ἔπε ἀδὲε οἵ ἔπε Ερίϑβεϊε. 

(α) Ῥαυ! 8 Ερίβεϊεβ αἀγε ἱποϊαἀεά ἴῃ ἃ Ῥοάγ οἵ νυυγίείωσβ οϑ!εά γραφαί, 
δῃά ψὰ ἢανα γεᾶβοῆ ἴο βϑίρροβε ἰδαΐ τὰς λοιπὰς γραφάς ῬΓΟΌΔΌΪ 

τεΐεγβ ἴο ἴτε ΟὔΤ. ϑογίρίαγεβ. (δ) Τῆε “ ἀπ]εαγηεά δηά υὑπβέδο!ε ἢ 
ἀϊβέογε ἐμεβε Ερίβιϊεβ οὗ Ραυὶΐ το ἐπεὶγ οὐ ἀδβιγυαςσζίἼοα. Βοίῇ ἴπ68ὲ 
βίαϊετηθηῖδβ γεαυίγε ταὶ ἔπε ἀδίς οὗ τῆς Ερίδβιϊε Ὀὲ ροϑίροηεά 80 

85 ἴο ἴεανε σοοπὶ ἴογ πεπι. (4) γεπάογβ ἰξ ααϊζε ἱπηροββίἷε ἴο ἢσχ 
ἃ ἀκδίε ἰῃ ἴδε [ξ- εἶπε οὗ Ῥεΐεγ. Τα βιδϊζεπιεηΐ ἱπιρ168 ἡοῖ πδοαβ8- 
ΒΑΓ ἃ οο]!εςείοη οὗ Ραυϊίης ἰεϊέεγα βυςῃ 88 ψὰ δαᾶνε ἰῃ ἴῃς σαηοη 
οὗ {πε Ν᾿, θυῖ δε ερίῃεξ γραφή ψου]ά Ρὲ ἀρρ!ἰεά ἰξ σετίαίη ἰεξίετγβ 
οὗ Ῥαὰϊ ψεγε δοσιβίοπιεά ἴο Ῥὲ γεδά ἰπ με οῇυγοθεβ. Τῆδί ἰη- 
τορργεϊδείοη νουϊά ποῖ γεχυῖγε ἃ ἀδίε ἰαῖεγ ἔπδη [πε εηά οὗ ἴΠε βΒγβὶ 
σεηξαγγ. ΑΈ {δὲ βᾶπηα {πε (6) ἀεπιδηάβ [δὶ {ἰπ2ὲ πγχαβὲ θὲ αἰϊοσεά 
ἴο δηδϑϊε ἴῃς Ραυ πε Ερίδβεϊεβ ἴο ψαίη βυσῇ ἃ ροβίεΐοῃ οὗ γεοορηϊβεά 
δυϊπογίτν ἰη πε ΟΠυγοῆ ἃ8 ϑογίρζαγε [μαξ ΠΕ Υ οδη Ῥὲ ηιἰδἰπίεγργεῖθά 
ὈΥ “ υηἰδαγηεά δηά ἀπδέδθϊε βοιῖβ". ΑἹ! ἔπεβε οἰγουπηβίδηςεβ ψουἹά 
Ῥε τηεῖ Ὀγ ἃ ἀδῖε αυϊξε εδύῖν ἰῃ {πε βεοοηά σεηΐζυγΥ. 

(6) Οαρ. ἰΐ.---Τς τεβεπιδίδησαβ ἴῃ τ 8 ομαρίεγ ἴο ἴῃς Ερίδβεϊα οὗ 
Δυάε γε υπάουρίεά, Τἤεγα ἀγα ράγαί!εἶἰβ ἰῃ τπουρσῃξ ἀπά ἰδησυαᾶσε 
4180 ἰῃ δυάς 1, 2-- 2 Ρεῖεγ  . 1,2; Δαάε 8, 2 -- Ρεΐεγ  . 12; δυάε 17-19 

-- 2 Ῥεῖον {ϊ. 1-8; δυάς 20-25--2 Ρεῖεν {ἰ, 14-18. ϑρίτία, Ζαβη, 
πὰ Βίζῷ γε διηοης ἴδε ἰογεπιοβὲ ἀεζεηάογβ οἵ {πε νίενν ἴῃαὶ 2 Ρεῖΐεγ 
ἰδ ργίου ἴο δθυάε. ἰ[ἰγγεβίβειθίας αὐρυπιθηΐβ, δόψενεγ, πᾶν ΡῈ δἀἀυοσεά 
ἴον τε ορίπίοη παῖ (πα τγεϊδιοηβῃΐρ ἰ8 [Ὡς οἵδε αν. Εογ ἴδε 

ἀἰβουββίοη οὗ ἴῃε αιιεβιίίοη ἐπα γοαάθγ τῆλὺ ὃς τεΐεγγεά τὸ ἴδε [η- 

τγροάδυςστζίοη ἴο Φιάε. Δὲ ἔδμε πιοηχεηΐ ψὰ αἵὰὲ σοποεγηεά τ] {Πα 
αυεβιίοη ΟὨΪΥ ἰῃ 80 ἔϑγ 88 ἰξ 848 ἃ Ὀεαγίηρ οἡ ἴμε ἀδίε οὗ 2 Ρεΐῖεγσ. Α 
ἀδῖε ποῖ ἰαΐεγ πδῃ Α.Ὁ. 90 ἰβ δββίφηθά ἴο δυάς Ὀγ Οδαβε, Μαγογ, 
ϑαϊπιοη, Ρ᾽υπηηηεν, ϑρίτϊα. Τῆς {ἰπι||8 100-180 ἀγε δοοερίεδ ὃν 

ΤΎΜνΟ σοποερίίοηβ οὗ ἴδε ἴασγπὶ “" δροβεῖς ᾿᾽ ἂγζὲ ἰουπά ἰπ τῆς εαεῖν οδυτοῦ, 
ἃ ΜιάεΙ, Ὀαβοὰ οἡ ἴδε ]1εὐνν δὰ ΟΒςΔ] 86 οὗ [ᾷς ἴεῖτα, ἀπά ἃ πδιγοννεσ, οοηβηθὰ 

ο ἴδε “ Ὑνεῖνε᾽". ὙὙῶῆς ἐνὸ σοποερίίοηβ δχίβιθα δἰάς ὃν δἰάς, ἀπά “ ἴδ πᾶσγγονγεσς 
ΔΒ Βιοραββῆι! ἴῃ πιλκίηρ ποδλάνναυ δραϊηβι [18 τἰναὶ ᾿᾽ (Ηδγηδοῖς, Ε χῥαμείοη οὗῦ 

ΟἈγὶεεακέέν, ἰ. Ῥ. 408). Ι{ τς νῖάει ὑδὲ ἰβ ἐουηὰ δεῖς, ἰξ τνουϊᾶ ἀπιουπὶ ἴο δῃ 
δισυχηχεπὶ ἴοσ ἂῃ ολεὶν ἀδίς ἴὸ ἴῃς ερίβεϊ8. 
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Δάϊ!ομενγ δά αδγηδοκ Τῇας αγρυπιεηῖβ ἴογ ἴῃς βεσοηά οσεπίυγν ἀδΐε 
γε ἐχαηιίηθα Ὀν ΟΠαβε (οῤ. οἱέ., ρρ. 808 [.), αηά ἔουηά ἰηδιυῆοίεητς.1 

{{ππε ἀδίε ἰηῃ τῆς ἰαβὲ ἀεσδάε οὗ ες Άτϑὲ σεηΐζυγυ Ὀε δοσερίεα ἴογ 
Δυάε, 2 Ρεῖεγ τηυδβὲ Ὀε ἰαΐεῦ; Ὀυξ ἴδεγε 18 ποῖ ἐδπαΐ δνίάδησς οὗ 

δάναηοςς ἰη ἐδε Οποβίίς νίεννα ορροβϑά ἰω 2 Ῥεΐεγ ρου ἴδοβε ἰῃ Δυάε 

ἴο Ψψαγγαηΐ οὖν αϑϑίρηίηρ ἴο 2 Ρεῖεγ ἃ ἀδέε πιυσῇ ἰαΐεγ ἴδῃ Διάς, 
Τὸ βυπὶ ἃρ ἴδε ἱπέογμαί ονίάεξησε ἔογ πε ἀδΐε οὗ 2 Ρεΐενγ, ἐβε 

σοηβίἀογαιίοηβ δάάδυςοά ἰη (8) ψουϊά Ηχ τῃς ἐεγηείπμ αὐ χμέηι αἱ 
Ιεβϑί ργενίουβ το 140-160, ἔπε ργορδδίε ἀδίε οὗ Φυδίίη, ἰῃ σῇοβε ἄδν 
ΟΠ αϑαὶ τγαϑ δὴ ογίποάοσχ Ῥεϊϊεί. Οὐ {με οἔπεγ μαηά, (1), (2), (δ) 
ψνουὰ τεηάεν ἰξ ροββίδίε ἴο γσεραγά τῆς Ερίβεϊα 88 ἔπε ργοάιοξ οὗ ἃ 
τπι|ὲ ἢοΐ νεγῪ τηυσἢ ἰαΐεγ ἔμδη τς αροβίοϊ!ο, ρα ρεγβδαρβ (4) πᾶν 

8150 ὕε γεραγάεα 88 σοῃβγῃγδίογυ ἰῃ [8 οοηπεχίοη. Τῆς γεϊδεϊοηβἢΐρ 
ἴο δΦυάε νου]ά βυσρεβῖ ἃ ἀδΐς ποῖ δαγίίεγ ἔἤβδη α.ῦ. 100. Τῆς ἐχέσγηαϊ 
ἐυίάδηοε, ἃ8 ἯῸ Ὦανε βεε, σου γεηάογ ροββίδίε ἃ ἀδίε ποῖ ἰδῖεργ 
δὴ τῆς ἢγβὲ ἀεοδάς οὗ ἴδε βεοοπά σεηΐυγυ. εγῆαρβ α.0. 100.115 
ΤΏΔΥ 6 τεηΐδείνεῖϊν βυσσεδίεά ἃ8 [Π6 εχίγεπιε {ἰπ|ϊ8. 

1. βυπηηάγυ οὗ ἴῃς ενϊάδηςα ΠΊΔΥῪ δογα 6 ρίνεοη :--- 
1. πίστις, Βροκεη οὗ ἰπ [υἀς 3-20, Δ8 ἃ ἐογπγυϊαιςἃ ἀεροκίς, ἰ8Β υδεὰ ἴῃ ῥγδςῖ- 

ΟΔΠΠΥ δος βάσης ΨΔΥῪ ἰπ ΟΔ]. ἱ. 23, 111. 23, νἱ. το, εἴς. 

2. ἴῃ νεσ. 17 ἴδε ἰἸδηρτιασε πεεὰ ποῖ ἱπιρὶν δὶ ἰἢς ἀροϑιοϊίς ρεγίοά 18 Ἰοὴρ ραβδί. 
Το τηεπείοη οἱ ογαὶ ἱπβιστιιοϊίοη (ἔλεγον) ννουϊὰ χαΐϊε δυϊϊ ἃ ἀλίς ἴῃ δαγὶν βυ-δροβίοϊἱς 
Ἐἰπ,68, νἤεη βοόσης οὗ ἴπε Αροβέίεθ ψεσς ἀεδλά δηὰ βοιὴς βοδίίεγεά. 

3. δε γρυζίεηὶ ἔτοπλ {86 86 οὗ Δροστυρθδὶ Ῥοοῖβ ἰβ ἱπνα!ά, ΟΥὗὁὨ 86 ἵνο 
ηυοιεᾶ Ὀγ ]υἅε, Ἐποςοῖ ἰ8 δϑβίρῃεἃ ὉΥ πιοϑὲ βοῃοίαγβ ἰὸ ἃ ἀδλίς 8Β.0., ἀδηά ἰᾷς 
᾿Αδϑυταρὅοη οὗ Μοβεβ νγᾶβ ργοῦδϊυ νυ τε τ αῖπ τἰΒς ἤσϑι ΤΙ γΥ γεᾶγβ Δ.Ὁ. 

4- Τςε Οποβῖίς νίεννβ διϊδοκεοά ἰπ ἃς Ἐρίβείε ἂσε ποῖ πεος}ββασὶγ οἵ ἰδῖς ἀδίε. 



ΟΗΑΡΤΕΕΗ ΙΝ. 

ΕΕΙΨΑΤΙΟΝ ΤΟ 1 ΡΕΤΕΒ. 

[τ ἰβ ἃ νΕΓῪ εποΡΆ Ύ δοσερίεά ταϑις οὗ οτγίεἰςίϑαι παὶ τῆς ἔτο 

Ἐρίδβεῖεβ οὗ Ρεῖΐεγ αγε ποῖ Ὀγ {πε βᾶπιεὲ βαηά. Φεγοπῖς (8εγέῤέ. Εσοῖδ5., 
1), ἰῃ οοηππεχίοη στῇ 2 Ῥείΐεγ, γεπιαγκεά οὐ ἔδε “ 811} συπὶ ργίογε 

ἀϊδβοηδπείαηι᾿ (βεε ρ. 175). 80 πιαγίιεά αγὲ ἴπεβε αἰβεγεησεβ 
Ὀεΐνοεη δε ἔνο Ερίβεεβ, ἐβδὲ Ἔνθ ϑρί(α τηά Ζαῆπ, νῆο ἀεΐεηά 
ἴδε δὐυξπεηεξίοϊν οὗ 2 Ρεῖεγ, αγε ἐπεγεΐογε οἱ  σεά το σίνε ἂρ τῃς γεαδὶ 

Ῥειΐγίης δυϊμογβῃὶρ οὗ 1 Ρεῖεγσ. ΤΟΥ δάπιϊξ δαὶ 2 Ῥεῖεγ ἰβ ἃ ἰεϊζεγ 
ἔγοπι ες Αροβεῖε β οσὴ μαηά, δηά δἰγίραϊς ἴῃς Εἰγβὲ Ερίδβε!ις ἴο 
Θνδηι8, ἀπάογ ἐπα ἀϊγεοίίοη οὗ ἔπε Αροϑίϊε, ἰῇ δοσογάδησε ψίἢ ἐδεὶν 

ἱπιεγργείαϊίοη οὗ 1 Ρεΐεν ν. 12 (ϑρίξία, οῤ. οἷέ., ρρ. 580 Ε΄; Ζαβη, 
]πίγοά, 11., ρρ. 149 61). 

ὅρβοα ὅοεβ ποῖ ρεγπιίξ οὗ ἃ ἔμ] ἀϊβουββίοη οὗ {18 χυεβείοη, δηά 
ἴτε τοδάθγ ἰ8 γεΐεσγεά ἴο ἴδε πιίπυῖϊε δηά εἰαρογαΐε ἐγεαϊπιεηξ οὗ 

ἴδε βυδήεοϊ ἴῃ Μίαγοτγ᾽β εὐϊτίοη (ρρ. ἰχνἱϊϊ. 8.). Ἐδίεγεησε πᾶν ὈῈ 
τηδάς Ὀγίεεν ἴο {πε ἰο]Ποννίης ροίηςβ :-- 

1. Κεορεριδίαποες ἐπ οοαδμίαγγ απὰ δέγ1ε.---(1) γγοοαδμῖαγγ---- (α) 
χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη πληθυνθείη, 2 Ῥεῖεν ἱ. 2, 1 Ῥείΐενὶ. 2; ι8ε οὗ καλεῖν, 
2 Ῥεῖεγ ἱ. 8 αηά 1 Ῥεῖεγ ἱ. 15, ἰϊ. 9, 21, {ϊ, 9, ν. 10; νίεῆ κλῆσιν καὶ 

ἐκλογὴν, 2 Ῥείεγ ἱ. 10, τὰν Ὀ6 ςοπιραγοά τῆς ἰογεσοίης γεΐεγεηςεβ 
ἴο υ86 οὗ καλεῖν ἰη 1 Ρεΐεν, αῃηά ἴδε ι,ι86 οὗ ἐκλεκτός, 1 Ρεῖον ἱ. 1, 11. 4,9 ; 

θέλημα 2 Ρεῖεγ  . 21, ἀπά 1 Ῥείεν ἰΐ. 15, (11. 17, ἵν. 2, 19; τίξῃ ἐν 

ἐπιθυμίαις σαρκὸς ἀσελγείαις (Γ΄. πεπορευμένους ἐν ἀσελγείαις, ἐπιθυμίαις 
1 Ῥεῖίεν ἱν. 8; ἐπόπται, 2 Ῥεῖογ ἱ. 16, Δηά ἐποπτεύοντες, 1 Ῥεῖοτ ἰΐ. 12, 

ι|. 2; ἄσπιλοι καὶ ἀμώμητοι, 2 Ῥείον [1]. 14, ἀπά ἅμωμος καὶ ἄσπιλος, 

1 Ρείεν ἰ. 19; ἀκαταπαύστους ἁμαρτίας, 2 Ρεΐεν ἰϊ. 14, Δηά πέπαυται 

ἁμαρτίας, 1 Ῥεῖετ ἰν. 1. 
Τα ἰογεροίῃρ γεβεπιθίβησεβ ἀγα γεπΊΆ γα Ϊα 88 ἐχίεπάϊησ ἴο {δε 

(868 οὗ {6 δαπὶῈ ψογάβ οὐ ἰάδββ ἰῃ βἰπιΐαῦ σρηησχίοθβ. Τῆς 

ξο!Ποννίηρ βίηρίε τπογάβ τῆν Ὅς ποίεά 45 δείηρς ἰαγεῖν Ἴσοηπβπεά, ἱπ 
τῃοὶν ἀδὲ ἰη ῃε Ν.Τ' το 1 ἀπά 2 Ρεΐον :- 
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2 Ῥεῖίες. 1: Ρείες. Κεβί οῦ Ν.Τ. 

ἀναστροφή. 2 5 5 

ἀπόθεσις. 1 1 0 
ἀρετή. ᾿ 8 1 (ρ1.) 1 
ἀσεβής 1 1 6 (ϑ ἰη Δυάε.) 
ἀσέλγεια 8 1 6 ([ ἰπ δυάς.) 
ἄσπιλος 1 1 2 
προγινώσκω " 1 8 

(ὁ) ἱποϊυάίης τΠπε86 αἰγεδάν πιεηϊίοηεά, Μίαγογ, οῤ. οἷξ,, ρρ. ἰχίχ., 
Ιχχ. σίνεβ ἃ ἰἰϑὲ οὗ 100 ψογάβ σοπιπίοῃ ἴο Ῥοϊῃ ἘΕρίβεῖεβ. Ηδς αἷβο 
ξίνεβ ἃ ἰδὲ οὗ 869 νογάβ οσσυγγίησ ἰῃ 1 Ῥεῖεγ δηὰ ποῖ ἰῃ 2 Ρείεγ, 
230 νογάβ οσσυγγίης ἰη 2 Ρεΐεγ δηά ποὲ ἰῃ 1 Ῥεΐεγ. 

(0) Οπε γεπιαγκαῦίς αἰ εγεηος ἰβ ἰη τῆς ψογά πβεά ἕογ ἴῃς ϑεςοπηά 
Δάνεης. [πη 2 Ρεῖεγ παρουσία (ἰ. 16, {ϊϊ. 4, 12), ἰη 1 Ῥεΐεγ ἀποκάλυψις 
((. 7, 18, ἰν. 18) ἰ8 υβεά. 

ΤΏε ἔλδλοϊβ σοηίδίηεά ἴῃ (4) ἀγὲ βυβῆοίςηΐ δὲ ἰεαβὲ ἴο βυρφεβέ {ΠξεγαγῪ 
ἀερεπάεηποες Ῥεΐνψεεη τῆς ἴνὸ Ερίβεϊεβ, θαῖ (ὁ) αηά (6) επείγεϊγ περαῖίνε 
τῆς ροββί 1 ν τπδξ ΠΥ ἀγα ὈΥ δα βαπγε παπά. 

(2) δένῖδ. “Τῇε βέγίε οὗ 1 Ῥείεγ ἰβ βἰπηρίες δηά παίυγαί, νίτπουῖ 
ἃ γος οὗ βεϊξ-σοηβοίουβ εἴογί. Τῆς βίγίε οἵ 2 Ρεῖεγ ἰβ γμεϊογίοαδὶ 
δΔηά ἰαρουγεά, πηδγίτοαά Όγ ἃ ἴονε ἔογ βιγικίησ ἀπά βιαγι!ης ἐχργεββίοηβ᾽"" 

(Όμαβε, 2. Β., 1}. 812 α). Αβ αφαίηβὲ {88 εβείπιαΐε, ἰξ τηδυ ῬῈ 4ιι68- 
εἰοηεά ψδεῖμεγ τῆς ὕνο Βρίϑεϊιεβ αγὲ 80 ἔαγ ἀραγξ ἰῃ βίγίε 88 ἰξ ἰ8 
υδ081 ἴο ΒΑ ἴδον ἂτεὲ. Μδγοῦ βαύβ, “" ΤὭεγε σϑδὴ ὍῈ πὸ ἀουδί τῃας 
ἴδε 50) ]ε οὗ 1 Ῥεῖογ 8, οὔ ἴῃς ψῇοῖθ, οἰεαγεγ δηά βἰπιρίεγ ἴδῃ παῖ 
οὗ 2 Ῥεῖεγ, Ὀυϊ ῆογε ἰ8 οοἵ τὲ οὔδβη) Ὀεΐψεθη ἔθοπὶ Ὡς βοπΊα 

σου ἐγγ ἴο πιαῖκα οὐδ᾿ (ρ. οεἷν.). ΑΒ τεραγάβ ργαημηαίοαϊ οἰγεἰαγὶέν, 
ἢς 8ι.π|8 ᾧὦρ (ἢ τεβϑυ]β οὗ ἃ πιοβὲ ἰεαγηεά ἀϊβουββίοῃ (ςδρ. ἱν.) 88 
ο!]οσβ: “48 ἴο ἔδε ἀἃβε οὗ τς δγίίοϊς, ἴεν γεβεηπλδϊες οὴς δηοίδογ 

πιογε ἔπη ἘΠΕΥ τγεβεπιρῖα δὴν οἵπεῦ Ὀοοῖς οὗ [6 ΝΙΤ. Βοίξ ἀαβε ἴῃς 

ϑεηίϊτίνε αὐϑοϊαξε σογγεςεῖγ. ΤΏεγε ἰβ ἢο σγεαὶ αἀἰεγεησς ἴῃ {Πεῖγ (186 
οὗ {πε σ4868 οΥ οὗ ἴδε νεγῦ8, ἐχεερὲ ἐπαΐξ 1 Ῥεῖεγ ἔγεεϊν επηρίογβ μα 
ὔγιίσυϊαν ἰηδηϊτίνοα, τ ϊοἢ ἰ8 ποῖ ἰουηά ἰῃ 2 Ρεῖεγ. Τῇε βδοοιιβαξίνα 

στα (ἢ ἰηΒηϊεῖνε ἰ8 ἰουηά ἰη Ὀοῖῃ. Τῆς δοουπιυϊδείοη οὗ ργεροβίξίοῃβ 
͵8 αἴ5ο σοπιπιοη ἴο Ὀοΐῃ. Τα ορίδξίνε 18 πλογε ἔγεοϊν αϑεά ἰη 1 ῬΡεῖεγ 

δὴ ἴῃ 2 Ῥεῖεγσ. ἴω βηδὶ οἴδυβε8 2 Ρεῖεγ σοηΐογπ)8 ἴο οἰαββίςδὶ 
αϑᾶσο ἰῃ δἰιδοπίηρ (ἢ βυρ)υηςίίνεα ἴο ἵνα, ψ 6 1 Ρεΐετγ, ἰπ οπε ρίδςε, 

Βδ8 ἴῃς ἕμξατγα ἱπαάϊσαίζίνε. 2 Ῥεῖεγ 18 α'8ο πιογὰ ἰάἀϊοπηδεὶς ἰῇ ἔα ἀ86 
οὗ βυςσῇ εἰΠρεϊσα] ἔογπιβ 88 ἕως οὗ, ἐφ᾽ ὅσον, ἀφ᾽ ἧς. Οη δε οἵδε Βαπά, 
1 Ῥεῖογ ϑῆονγβ βρεοίϑὶ εἰεραηςς ἰῃ ἰδ αβε οὗ ὡς ἰῃ σοηγχραγίϑβοηβ, δηά 
επιρῃδβίβεβ ἴδε σοηέγαβί Ὀεΐνεεη ῃς δογίϑὲ δηά ἴῃς ργεβεηΐ ἱπηρεγα- 

τἶνε ὈΥ σουρίϊηρ τιμήσατε ΜΙ τιμᾶτε ἴῃ ἰἰ. 7᾿ (ρρ. οἷν., ον.). [τ ἰδ 
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ἰηουπιρεηξ οἡ βοῃοίαγβ ἴο φίνε Ἄἐνεγ ψεῖσῃς ἴο ἔῆεβε υζέεγαηςεβ, 

δϑρδοί!ν ἰπ νίενν οὗ βυςῇ εχίγεηγε ογίεἰοἰβπὶ οὗ πε βίγίε οὗ 2 Ῥείεγ 
8ἃ8 ἰῃαΐ οὗ Ὦγ. Β. Α. Αρδοίὲ (Εχῤ., ἰϊ., νο!. [1.; Εγονε 1,εἰενγ ἰο 
δῤίγιέ, 88. 1128-1129). 

2. Αὐέέμαο ἰο ἐπε Οἱ Τεσίαηιεηΐ.---ἴς ἢὰ5 Ῥεδη γεοκοηεά Ὁν Ηογὲ 
(Δρρεηάϊχ, Νοίέες οβὐ. 1 Ῥεοίου, ρ. 179) ἴμδὲ ἔπεγε ἂγὰ {πίγέγ- ᾽ς 
αυοϊεαϊίοηβ ἔγοπι με ΟΤ. ἰῃ 1 Ῥεῖεν 48 ραίηβέ ἔνε ἰῃ 2 Ρεΐεγ. 
ΑΙ8ο, δὴ Ἵχαπιίηδίίοη οὗ ἴῃς αυοίϊαιίοηβ ἰη 2 Ῥεῖενγ (ἰΪ. 2, 22, ἰ{|. 8, 

12, 18), ἀπά οὗἨ {πε τεΐεγεησεβ ἴο ΟἿ᾽. ῃἰβίογσυ (Νοδῇ, ἰΐ. δ; [.οἱ, 
ἰϊ. 6.9; Βαίαδηι, ἱϊ. 15-16) βῆονν ἑῃδαξ {Π6ΥῪ γε ποΐ οπἱν πιυοῇ ἔετνεγ ἴῃ 

παπλρεγ, ραῖ ἐμαὶ 2 Ῥεΐεγ ἤξνεγ ἔογπια!ν χυοΐε8 ἴῃς Ο.Τ., αηά παῖ 

ἔδε δοΐι4] αἰ ̓ υβίοῃβ αγε οὗ 4 πιυσῇ [688 ἰπείπχαΐς δηά βρίγίζιιαὶ σῃαγ- 
δοῖεν ῃδη ἰη 1 Ρεΐεγ. [ποϊἀθηξαιν ἰξ πᾶν Ὀς ροϊηϊεά ουἱ (οΥ, Οἤδδε, 
οὐ. εἷξ., Ῥ. 818 α) ἐπαῖ (ἢϊ8 ἰΒ ῃς ορροϑίξε οὗ ταὶ ψψε νου]Ἱά ἐχρεςε ἰἢ 
8ι. Ρεῖΐεγ σγοῖε {πε Ερίβεε ἴο εν ίβῃ ΟὨγιβείδηβ (8ο ϑρίτία ἀπά Ζβῃη). 

8. Κεϊαίίϊοη ἰο ἐπε Ῥαμίήπε Ἐῤίπεϊε5.---Ἰ Ῥεῖεν ἀϊβρίαγβ ἃ οἷοβε 
ςοηηεοχίοη οὗ (πουσῆς ψἢ ΒοπΊαηβ δηά Ερδαβίδῃβ ἰῃ ραγίσαΐαγ. 
“Τῇε σοπηεοχίοη ἱπουδῇ νεγὺ οἷοβε, ἀοε8 ἠοῖ [ἰε οἡ ἔπε βαγίαςθ. [{ ἰβ 
βῆονγῃ πιογε Ὁγ ἰάεπείτ6β οὗ ἐπουφῃξ δηά βίη νιν ἰῃ ἐπ βἔγασζαγε 

οὗ {πε ἔνο Ερίβι!ε8 85 ποΐεβ ἕἤαη ὃν ἰάεηςε8 οὗ ρῆγαβε (Ηοτγί, 

1 Ῥείεν, Ρ. 5). 2 Ῥείεγ, ο ἴδε οἵδε μαπά, [8 εχίγεπιεῖν ποη- Ραυϊίης 
ἴῃ τῃουσῃς. Τῆς ἰάεα οὗ ἔπε μακροθυμία οἵ Οοά ἱπ οἴδρ. [1]. πχίσῃε 
ΘΑΒΙΪγ Ὅς ἔπε σοπιηοη ργορεγυ οὗ τε ΟΠγίβείδη σοηβοίοιβηεβδβ. 
Ενεη σγαηζίης ἴῃδς ἔπεγε ψεγε βρεςία! οἰγοαπηϑέαηςεβ ἴῃ ἢ ογίρίη οὗ 
1 Ῥεῖεγ, αὶ ψουἹά ἰαγεῖν δοσουαηξ ἕογ ἴπε ργεβεῆοε οὗ Ρϑυϊίηε 

τούσδε ἰη ἐπα ηγἰπά οὗ 8:. Ρεῖΐεγ ἂἃ5 ἢς ψγοῖς (οΛ Οδββε, 1). Β., 788, 

789), ἰἴ σαπηοῖ ΡῈ γεραγάθαά δ8 ροβϑίδίς παῖ δῆς αἀἰδεγεηπος ἴῃ ἴδε 
οἰγοαπηβίδηςεβ Ὀοΐἢ οὗ ψυίϊεγ δηά γεδάεγβ ψῃϊοῇ τε Βηά ἴῃ 2 Ῥεΐεγ 
νου ϊά ̓ εαά ἴο βυςἢ ἃ οοπιρίεἴε ἔγεεάοπι ἔγοπι Ραιυΐης ἰηδαξησε. 

4. 1)ευοΐίοπαὶ Ἐχῤγοκοίοη.---ΤΏεγε 18 ἃ σγεαΐῖ οσοηΐγαβὲ ἴῃ ἄενο- 

τίοηδι ἐπουρσῆς δηὰ ἔξεϊηρς Ὀεΐτεεη ἔπε ἔτο Ερίβεῖεβ. [Ἐ 88 αἰγεδάν 
Ὀεδη ποίεά (ρρ. 186-9) ἰῃαὲ {πε γεΐεγεησαβ ἴο ἴδε σγεαΐ Ἔνεηΐβ ἴῃ τῆς 
16 οὐ ΟὨγῖβε γε βίγαηφείν ἕενν. Τῆς οἠἱν δἰ βίο ἰο Η!8 βϑυβεγίησβ 
δηά ἀεβίῃ ἰβ οοηΐδίηεά ἴῃ τὸν ἀγοράσαντα αὐτοὺς δεσπότην (ἰΐ. 1). Τῆς 

ΟἿΪΥ ογίβὶβ ἰῇ Ηἰβ [{ξ ἰμδὲ ἰ8β πιεηιίοηδά ἰβ ἔμε Τγαηβῆρυγαιίίοη. Νο 
πιεηξίοη ἰ8 πιαάς οὗ πε Ηοΐν ϑρίγιε ἐχοερῖ 88 ἴδε βούγος οὗ ἱπβρίγα- 
τίοη οὗ τῆς δποίεηξ ργορδείβ (Ϊ. 21). Ῥγαγογ ἰβ ἠοὲ δ υἀεά ἴο. Τα 
Αροβέῖίεβ ψεγε Ἂββεηε δι! πίη 5868 τὸ ἔπε Ἐεβυγγεσζίοη, θαξ οα {πα 
Ἐεϑβυγγεσζίοη 2 Ῥεῖεγ ἰ8 βίεηξ. [πβέεδά, ἰῆς συγίζεγ συαγαηΐεαεβ δα 

τρατῇ οὗ ἔπε Αροϑίοϊίς ἐεδοῃμίης ὈΥ δῃ ἀρρεαὶ ἴο ἔπε Τγαηβϑβφυγαζίοη 
(φ. 1 Ρεῖεε (. 2, 8, 11, 19-21, ἰ1, 24, 11|,.18, 21, 22). 

ΤΒεγε 8 αἷϑο ἃ βεγίκίης αἀἰβεγεησς θαΐσγεε ἔπῈ ἔσο τυγίζεγβ ἰῃ 
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τῃοῖρ ραγβοῃδὶ δἰ ξαάς απά γεϊδεἰοηβηΐρ ἰοναγάβ 1εβὺ8 ΟἸγίϑῖ, Α 
ψΑγ ἢ απά ἰηξεπβίου οὗἨ ἔεξεϊϊηρ ἰ8 ἀρραγεηΐ 411] {πγουσῇ 1 Ῥεῖεγ, 

νδιοἢ ἀΐδρίαγβ ἃ πιυςῇ πιογε νἱνίά δηά τεπάεγ βεηβα οὗ ἴδε γε τυ οὗἉ 
ἴδε σταᾶσε δηά ργεβεῆος οὗ ἴδε Εΐβεη Οἤγίβι ἴῃ τῆς ἱπάϊνίάυα] Πεαγὲ 
(υ7Ζ. 1. 8, 18, 11. 9, 21, ἱν. 12 ἔ., ν. 16) ἔδαὴ ἴπε βεσοπά ερίβεϊε. 

“ΤΣ δαπ)ε οὗ ἰονε," 80 Ὀγίψῃς ἰῃ ἢ έγϑί ερίβεϊα, θυγὴβ Ὀυξ αἰπιν 

ἴη δε βεσοηά. 2 Ρεῖεγ σοπίαίϊηπβ ψῇῆδὶ Νίαγογ ςδ]}8. “" γενεγεηζίαὶ 
Ρεγρῆγαβαβ," βυςῇ 88 θεία φύσις, θεία δύναμις, μεγαλειότης, μεγαλοπρεπὴς 
δόξα, κυριότης. ἐπίγνωσις, ἐπιγινώσκω ἅτε ἴῃ ΟὨΪΥ ψοτγάβ [Πδ ἄγε υβεά 
οὗ πε ἀδερεβὲ δηά πιοβὲ ἱπείπγαῖε γε! σίου β ἐχρεγίεησε, σοπιπιαηίοη οὗ 

Βεαγὲ ψῖξῃ δα [ἱνίης ΟὨγίβε. [{ ἰβ ἔγας δας ἔπε πΠουσῃῖβ οὗ Οοά 8 
Ἰοησ-δυβεγίηρ (ἰ]. 9- 15) Δηά Ηἰβ σαγε οὗ ἐδε γἰφβίεουβ (ἰϊ. 9) ἄγε ἔμ} οὗ 
τεηάεγ πχεδηίΐησ, Ὀμΐ ψὰ 4Ὧο ηοΐ Βηά ἰη 2 Ρεῖεν πα βεηβε οὗ ρεγβοηδὶ 
τεϊδιἰοηδῃΐρ ἴο Οἢγίβε, ἰοαηάδα οἡ πιαπιογίεβ οὗ ραβί, δηά δη δοίιαδὶ 
δεη86 οὗ ργεβεηΐ ἀἰβοὶρ εβϑῃΐρ, ψῃϊοῃ ἰγαπϑίαβεθβ [ἢῈ ἐπουρσῆς οὗ (δε 
Βγβῖ ερίβε!ε, αηά νγὲ πλῖβ8 ἴῃς ρεηϊοητίαὶ βεηβε οὗ οἰεδηβίης πγουῇ 

τῆς ἀεαιῃ οὗ ΟὨγίβε 80 ργοπηίηεης ἰῃ 1 Ῥεῖογ (οὔ 1 Ῥεῖεν ᾿. 18-19, 1. 
21-28). ΤὨε γεΐεγεηςεβ ἴο ἴδε Βίδβεη [ωογά ἴῃ 2 Ῥεῖεγ ἂγὰ ἔενν, αῃά αγὰ 

Ῥεγναάεά οἢ εν ὉΥ ἃ δεῆβε οὗ Ηἰ8 πιδ᾽θβίν (ολ, ἱ. 16, ἰϊ. 1, 8,12, 17, 
20, 21, ἰἱϊ. 7,10, 12. Ενεη ψῆσογε ἴῃς ἰδησιασα ἰβ ρυγεῖν Πογίδίζογυ, 

88 ἰη 2 Ῥεῖεγ, οἕδρ. ἱ., [ες ἀϊβεγεπος οἵ ἴοῆς δηά πιδῆηεγ σομηραγεοά 

στ 1 Ῥεῖογ ἰβ φαϊξε οἰεαγίν ππαγκεά, ὙὍὙδαβ ἴδε γεϊ σίοιιβ δηά ἀενο- 
τίοπδὶ αἰπιοβρἤῆεγεβ ἴῃ ἴδε ἔνο Ερίβεϊεβ αγὲ ἔαγ δραγέ. ΑἹ] οσαηςα 

τηυβὲ η0 ἀουδὲ δὲ πιαάς ἔογ ἴδε ναγυίης οἰγουτηδίαησεβ ἀπάον ἢ ἢ 

{πὲ} ψέγ τ γίιεη. Τῆς οης ἰ8 ψγίζεη ἴο ἃ βοδίζγεά Ὀοάγν οὗ 
ΟὨ γί βιίδηβ ψγῆο ἂγε βαδεγίης ρεγβεουζίοη, αηά ἀγα ἰῃ βρεοίΐαὶ ἡεεά οὗ 

βρίγίζυαδὶ σοπιέογε δηά βιϊπιαΐαβ; ἔπε οἵδον 8 ἀϊγεοϊεά ἀραίηβὲ δα 
ἱπιπιοραὶ ἰηδιξησεβ οὗ ἴαβε ᾿ἰεδοπίησ. Αἱ ἔδε βαπιὲ {ἰπ|ὰὲ ἐχίεγηδὶ 
αἰγοιαηπηδβίαποσβ ἀγα αὐἰξε ἰηβυϑῆοίεηι ἴο ἀσοουηξ ἔος ἔῃ686 ἑμηἀδπγχεηΐαὶ 

ἀἰεγεησεβ ἴῃ ἴῃς γε φίουβ δειίταάα οὗ ἐδῈ ἔχο τυγίτίησβ. ϑυςῇ ἃ 
σδδηρε σουά ποῖ ἴδε ρίασε ἴῃ ἔπε Ὠἰίβίογυ οὗ ἃ βίηψίε ρεγβοπδ τυ, 
(1688 Τῃγου σῇ βοηὶε ογβίβ σοπιρίείεῖν γενο! υξϊοηϊ βίης ἐπουσῃξ δηά 
ἔεεϊίης. 



ΟΗΑΡΤΕΒΕ Ν. 

ΝΟΟΑΒΌΓΑΚΥ ΑΝῸ 5ΤΥΓΕ ΟΕ 2 ΡΕΤΕΕ. 

ΤῊΕΒ οχίγεηγα ᾿ἰπιϊξ οὗ ἀερτγεοίαιζογυ ογιεἰςΐβπι οὗ ἴα βίγῖε οἵ 2 Ῥεῖεογ 
ἰ8 τεδοῆβά ἴῃ ἴδε ερίτεξ ἀρρίεὰ ᾿ν Ὀγ. ΒΕ. Α. Δρροῖι, (Εαροσίέον ἰϊ., 

νοί. ἰ|.; γον 1, εἐέον ἰο ϑρὶγιἐ 1121-1185), γῆο ἀεβογίθεβ ἰξ ἃ8 “" Βαροο 
Οτεεκ". Τῆα πιοβὲ πηοάογαϊε ἐγεαίπιεης οὗ ἐπε βαδήεσξ ἰβ ἔουπά ἴῃ 

ἴδε ἀγιίοϊε, 80 οἴζεη γεΐεγγεά ἴο, ΥῪ Ὦγ. σῆαβε. 'ηε πιδὰὺ Ὀγίεν 
βαχηπηαγίβα ἴῃς οἰίεῦ ροϊπίβ οἵ ογίεἰςίβῃι. 

ἘΊ, Τῆς ἰαγρε πηρεδεν οΥ τυογάς γομμά ἐπ 2 Ῥείον, απά ποισΐεγε οἶδα 

ἐπ ἐπε Ν.Τ. Τῆς ἔα] ἰδὲ παν Ὀς σίνεη : ἄθεσμος, ἀκατάπαυστος, ἅλω- 

σις, 3 ἀμαθής,2 ἀμώμητος," 8 ἀποφεύγειν,} 2 ἀργεῖν,, 38 ἀστήρικτος,2 αὐχμηρός,Σ 
βλέμμα,2 βόρβορος,. 38 βραδύτης,2 διαυγάζειν, δυσνόητος, ἐγκατοικεῖν,2 ἑκάσ- 

τοτε,2 8 ἔκπαλαι,3 ἔλεγξις,: ἐμπαιγμονή, ἐντρυφᾶν,. ἐξακολουθεῖν,: ὃ ἐξέραμα, 

ἐπάγγελμα, ἐπόπτης,}33 ἰσότιμος, κατακλύζειν,; 8 καυσοῦσθαι, κύλισμα, λήθη, 

μεγαλοπρεπής." μέγιστος,1 ὃ μίασμα,12 μιασμός," μνήμη,1ὅ μυωπάζειν, μῶμοςἷ 
ὀλίγως, ὀμίχλη, 2 παραφρονία, παρεισάγειν, παρεισφέρειν,2 ὃ πλαστός," ῥοι- 
ζηδόν, σειρός, στηριγμός,2 3 στοιχεῖον! (ἴῃ βεη8ε οὗὨ ρῃγβίοα! εἰετηεηβ8), 
στρεβλοῦν,: 3 ταρταροῦν, ταχινός,2 τεφροῦν, τήκεσθαι, τοιόσδε, τολμητής, ὗς, ὃ 
φωσφόρος," ψευδοδιδάσκαλος. 

Οἱε οΥγ ἔνο γεπΊαγκβ οἡ ἴδε ἰ8ὲ πιαὺ Ὅς οὔδεγεά. 
(1) [μαγζεῖν οὐ ἴδε σγουαπά οὗ πε ι(8ὲ Ὁγ 2 Ρείεγ οὗ βυςῇ ἃ τεὸ- 

ΤΊΔΡΕΔΌΪΥ ἰοην [ἰδὲ οὗ ἅπαξ λεγόμενα [ἢ νοσαραΐαγν οἵ 2 Ρεΐεγ ἢδ8 Ῥεεῃ 

σδαγαοίογίβεά ἃ8 δῇ “δηιοἰτἰίουδ᾽ οης ((δ86). [{ ἢδβ8 αἶβο Ὀδδη 
ἀοβογίρεα 88 “Ὀοοκίβῃ,᾽ ἘΞ ἢ ἃ βίγοης ἱπο!παξίοη ἴον βεγι κίης δηά 

Ροεδείοαὶ ννογάβ. 

[6 18 υπάουδιίεα!ν ἔγας ἐπαὶῖ πᾶν οὗ ἐπε ψογάβ πηαγεεά 2. γα 
ουηά οηἱν ἰῃ τπ6 Οτεεῖς ἀγαπιαῖϑίβ οὐ Ὠἰβίογίδηβ, θαξΐ ἰξ 18 γαϑῇ ἴὸ 
σοηοϊυάς (παῖ αἵ [Πε {{π|ὲ 2 Ῥεῖεσ νγὰβ τυύγίτίξη 411 οὗ με πὶ ψγεγα 81] 
ροείίοαὶ ψογάβ. Μῶογεονεογ, ἴῃς αβὲ οὗ ροείίοδὶ ἰδησύασε ἰ8 ποῖ ἰη- 
ςοπηραῖίθ!ς πίῃ ἔα ργορῃείίο ἴοης ἰῃ 2 Ρεΐεγσι Τῆς ψογάβ πιαγκεά ὃ 
γε ἴουηά ἰῃ νατίουβ Ῥαργτί, γεργεβεηζίης ἔπῈ νεγηδουΐαγ οὗ ἀδὴ]ν 
1 ε, ἰῃ ψιϑϊοῃ τπαοῇ οὗ ἴῃς ΝΤ. 8 πυΌζίοη. [{ ψ|}] Ῥ6 ποϊοά ἐμαξ 

“ Ὑγογάβ τηλεϊκεά ἱ αγε ἑουπά ἴῃ ΤΧΧ,, 3 ἴῃ οἸαββίοδὶ ντίτεγβ, ὃ ἰθ Ῥαργτὶ ((οσ τεβῖ. 
866 Οο»ηη.). 

“"Ε.. Μουϊίοη, Ῥγοΐερ'., ΡΡ. 97-8. Βαϊ ς΄. ποίς ου 11]. 5 ἱπ Οονερι. 
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ἐπ ἴουγ σα868 ἴῃς 80-σ4||6ἀ ἅπαξ λεγόμενα οὗ 2 Ρεΐεν γε ἔουιηά Ῥοίἢ ἰῃ 
τε οἶαδβδίοβ δηά ἴῃ πε νεγηδουΐαγ, ΤῊϊβ βυρσεβίβ παῖ πιοβὲ ογάϊπαγυ 
οὗ 411 οσσυγγεποεβ ἰῇ τῆς ίβίοτυ οὗ ψογάβ, ἔπε ραββίηῷ οὗ ἃ ψογὰ 

ἔγοπι ἴῃε ἰδῆσυασε οὗ ΠΠπεγαΐαγε ἰπῖο ἴῃς ἰαησύυασε οὗ σοπηπίοη βρεθῇ. 
Αμραίη, ἴῃ σαβε οὗ ψογάβ βυσῇ δ8 ἀμώμητος, ἀργεῖν, εἴο., (ΑΚεη «Ιοῃ 
στ τῆς ἕασε τπαΐ ἴΠε βίυαν οὗ οοἸοφυία! Οτγεοῖς ἰ8 ἴῃ ἰζ8 ἰπέδησν, 
βιισρεβίβ ἐῃαΐ σαυτίοη ἰ8 τεχυίγεά ἰη ρεγεηρίογι  σοπἀδηιχηίησ 6 86 

οἵ οεγίαίη ψογάβ ἰῃ 2 Ῥεῖεγ 88 Ῥδυύραγίβηη8. ΝΟ 688 [ἤδη βἰσίεθη 
νογάβ ἴῃ τῆς αὔονε [ἰ8ὲ γε ἔουηά ἰῃ Ῥαργυγί. 

(2) Αἱ δε βαπια εἶπε ἰδ ἰ8 αηάἀουρίεα!νυ ἴγρας παῖ {πε βέγίε οὗ 2 
Ῥεῖεν ἰ8 οἴξεη γῃείογίοδὶ, απά οοηξαίῃβ βοπηε τηοβϑί βυςοδβϑίμ! αἰζοπηρίβ 

αἴϊεγ βοηογουβ οὔδεσξ, (6.5., ποΐῖε ἔπε γγίπηι οὗ ἰ!. 4-9, ἀπά οὐ, ἴδε γε- 
ταλτῖβ οὗ Μίαγογ, ρ. 'νἱ]. ἀπά Βίψα, ρῃ. 227 .). Τῆς τγίζοῦ ἰβ ῃίπιβεῖ ἢ 
ἐπιργεββοά υυϊτῇ ἔπε πια)εβίν οὗ δἰβ ἐπ 6πΊε, δηά ἰξ ἰβ οὗ σγεδΐ ἰηΐεγεϑί 
ἴο ποῖε [δ ἴῃ 8οη16Ὲ σᾶ8ε8 ἢῈ ΠΊΑΥ ργΟΡΔΟΪΥ 6 τηδκίησ αδεὲ οὗ (ἢς 

Πτυγρίςσα! Ιαησάασε οὗ 8 ἄδυΥ. Απ ἰηβογιριίοη ἢδ8 Ὀδεη ἀϊβοονεγεά ἴῃ 
Θιγαϊοηίςεα ἰη Οαγία, ἀδιίης ἔγοπι ἴῃς δαγὶν ἱπιρεγίαὶ ρεγίοά, σοηξαίη- 

ἰῃξ ἃ ἄεογεε οὗ ἴδε ἱπμαρίϊδηΐβ πη ἤοπουγ οὗ Ζειβ Ῥαπμοπηεγίοβ δηά οὗ 

Ηεκαῖθ. είββπιδηη (Βέδἰε δίμάϊες, Ἐ. Ττ., ρρ. 860 8..) δδ8 ροἰϊπέεά 

ουξ οης οὐ ἴψγο πιοϑὲ βυφρεβίϊννε ραΓΆ11618 ἰῇ (Πς ἰπδογίριίοη τ 2 
Ῥεῖεν (. 8 ἢ, Τῆς ρῆγαβεβ τῆς θείας δυνάμεως ἀρετάς, τῶν κυρίων 

Ῥωμαίων αἰωνίου ἀρχῆς, πᾶσαν σπουδὴν εἰσφέρεσθαι, ἀπά ἴῃς βυρεγίαςνα 
μεγίστων (θεῶν) οσουγ. Ιη ἴῃς σᾶ8ε οὗ θεία δύναμις, ψῃετε 2 Ῥεῖεῦ 
ὙΆΒ 808} βυρροβεά ἴο ὃὈὲ επιρίογίηρ ἢ Οϑορῃ σα] ἰδησύασε, Πα 

ἌΡΡΕΑΓΒ γα ν ἴο Ὀὲ αιοζίης ἃ συγγεηΐ γοϊ σίου β τ γη, νυ ε]] κηονγῃ 
Ρεγβαρβ ἴο πε νεγὺ τεδάεγβ οὗ ἢΐβ Ερίβεῖβ. ΔΝ Ί ἢ ἐπα ρῆγαβε θείας 
κοινωνοὶ φύσεως (ἰ. 4) παν Ὀ6 σοπηραγεά φύσεως κοινωνοῦντες ἀνθρω[πί]νης 
ἔγοπι ἃ γε] σίοιιβ ἰηβογίρείοη οὗ Αητίοοδαβ 1. οὗ Κοπιηαϑεης (πιίἀάϊα 

οὗ βΒγβὲ σεηΐζυγν Β.0.). [τ [8 ργορβδρίε, αἷἰβο, [ῃαξ ἴῃς αδβὲ οὗ ψογάβ {κὸ 
μεγαλοπρεπής, ταρταροῦν Δηά εὐσέβεια (ἡγϊοἢ 180 οσσυτΓβ ἰῃ πε Οαγίδῃ 
ἰηβογίριίοη, αηά ἰβ ἃ οοπηπίοη Ν.Τ᾿ ψογά) ; δωρέομαι, ἀρέτη (!. 8), ἐπιχο- 
ρηγεῖν, ἀπά ρῆγαβαβ {Π͵πὸ διεγείρειν ἐν ὑπομνήσει ΠΊΔΥ ὍΣ ἰγασεά ἴο ἴῃς 
58Π16 ᾿ἰτυγρίς] βουγοα. 

2. ϑοἰδοδη15.---ΟἾδβε ρίνεβ ἃ [ἰ8ὲ οἵ ςεγίαίη ἐχργεββίοηβ ἰη ἕῃς Ερίβι!Ἂς 

“ ΨΏΙΟΏ, 50 αν α5 οἱν ἐποιοϊεάρε οἵ ἐΐε ἰαπρμαρε ροέξδ, ἀρρεᾶγ ἴο Ῥὲ 

ΠΟΩΊΓΑΓΥ ἴο ἀβαρ6. Τθεβε ἅγε βλέμμα (ἰϊ. 8), καυσοῦσθαι ({ϊ. 10-12), 
μελλήσω ([. 12), μνήμην ποιεῖσθαι (ἰ. 15), μυωπάζεν (. 9), παρεισφέρειν 
((. 5), σειρός (ἰϊ. 4. ον ἀϊδοιιββίοη 88 ἴο ἴδε πιεδηίῃρ οἵ ἴπεβε βεα 
πε Οὐνιριεπίαγγ ἱπ ἰος. Τῆδϊ βοπιειῃίπι τδν Ὀς βαἰά ἴοσ ἐμεὶγ «δε 
18 Ῥγονβά ὃγ δε γεπιαγκβ οἵ Νίαγογ (ρρ. ἰχ. δ.). 

8. Κεϊέεγαίίοη ο χογάς.---ΤΏ γα ἰ8 ἃ γε ]-τπηδγκοά γεϊτεγακίοη οὗ 

ψογάβ ἰη {πΠῈ νοσαρΡυΐϊατγΥ οὗ 2 Ῥείεγ, 6.6.) ἐπιχορηγεῖν (ἰ. δ, 11); βέβαιος 
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((. 10, 19); ὑπομιμνήσκειν, ἐν ὑπομνήσει, μνήμην ποιεῖσθαι ([. 12, 18, 15; 

ἀν. 1); ἐνεχϑείσης, ἐνεχθεῖσαν (ἰ. 17, 18); ἀπώλεια (ἰΐϊ. 18, [1]. 7.16) ; 
ἐφείσατο (ἰ[. 4, 5) ; τηρεῖν (ἰΐ. 4, 9, 17; ἰ1ϊ.. 7) ; στοιχεῖα καυσούμενα ([]. 
10, 12). 

Οἤαβε αββογίβ δϊ “τῆς εχίγαογαϊπαγυ [ἰδὲ οὗ γερει Οἢ8 ᾿ βίδπιρϑβ 
ἴδε νοσαθυϊατν ἃ8 “ ΡοΟγ πὰ ἰηδάδαυδζε " (οῤ. οἱέον 808). ἴη τερὶν, ἱξ 
ΤΊΔΥ ὃ6 υγρεά, (1) ΤὨΐΒ ϑνψεερίης οσοηάἀδηγηκίίοη 8 Βολγοεῖν σοηδβίβίθηξ 
στ τῆς οσσαϑίοηδι .86 οὗ νεγῪ γᾶγὲ ψόογάβ οὴ ἴδε ραγὲ οἵ ἔπε τυγίζεγ. 
(2) Ἐεϊξεγαξίοῃ ταν αγίϑε ἔγοπι οἵμεγ σαυδε8 [ἤδη ἃ ᾿ἰπηϊεά νοσαρα- 
Ιαγγ. [{πΊΔῪ ατίβε “ εἰἴμον ἔγοπι ἃ {πίη ἔογ γεβοηδηΐξ βουῃάβ, οὐ ἔγοῃι 
ἃ ἀεδβίγε ἴο σίνε ἐπι ρῃδβὶβ Ὁ. ἴῃς (βε οὗἉ ᾿ΐπε ἀροη [ἰπε, ογ ἔγοηι Ῥοϊῃ "᾿ 

(Μαγον, ρ. ἰνἱϊ, (.). (8) Α βἰπηίαν μαδίε οὗ γερεαϊίης πογὰβ ἴ8 ἐουπά ἴω 
1 Ρεῖενγ (οὐ Βίψρ, ρρ. 226 ἐ.). 

Τα ογεροίης γεπιαγκβ οὐ ἔπε νοσαΡυΐαγν δηά βίγίε οἵ 2 Ρεῖεγ ᾶἅγὰ 

ὨΘΟΟΒΒΑΓΥ δπά {ἰτλεῖγ, ἰπ νίετν οὗ ἔῃε συγγεηξ τεηάεηονυ ἴο ἀεργεοίαϊα 
1π686. Μίαηγιοῦ δε ρῆγαβϑεβ ἱῃ 2 Ρεῖεγ πᾶνε ἰουπά ἃ ρεγπιδηδηΐ 
Ρίασε ἴῃ ἐπε γεϊσίουβ ἰαησύασε οὗ ἴῃς ΟὨγίβείδη Ομαγοῆ. [τ νουἱἹά 
6 ταβῇ ἰο δοαυΐϊξ {πε ψγίϊεγ εηείγεϊν οὗ 411 ἔδυἹβ οὗ βίγίε παΐ ανα 
Ὀεδη δεἰγραϊεά ἴο Πίπι, Ῥαΐ Πὶ8 ογάϊπαγυ ἰητο!ἰσεποςα πγαϑὲ δὲ ἰθαβὶ 
Ὀε νἱπάϊςαιεά. ΟΠδρ. ἰ1|., “Οἡ {δε 5γ!ε οἵ 2 Ῥεΐεγ,᾽" οὗ Νίαγογ᾽ 8 

εὐϊείοη -ἰ8 ψογίῃυ οἵ εἴοβε βέυάγ, 848 ἰεηάϊησ ἴο τγεβίογε {86 βίγϊε οὗ 

2 Ῥεῖογ ἴο παῖ γεβρεοῖ ψῃϊο βηδδίεά ἰξ ἴο Ὀε βιιάϊεά ἴῃ τῆς {ἰπ|6 

οὗ Δυγεῖίαβ, ἐπουσῇ ποῖ γεραγάεά 88 Ἴσδποηίσαϊ, δίοης ψἱτἢ οἴδεῦ 

Θογίρζυγεβ, “88 ἰξ ἀρρεαγβϑ ργοβίαδίε ἴο τήϑδην "᾿. 



ΟΗΑΡΤΕΕ ΧΙ. 

ΟἸΙΕΟΜΘΤΑΝΟΕΒ ΟΕ ΨΜΕΙΤΙΝΑα. 

1. Κεαάενς.---Το νι οπὶ ψὰ8 ἴῃς Ερίβεῖς πγιτίοη Ὁ Τῆς ογαςία! 
Ῥᾶββασε ἰῃ {Π8 σοπησχίοη ἰΒ ἰϊΐ. 1, ψῇεγε πε Ερίβε!ε γεξεγγεά ἴο ἰ8 
ταοβὲ Ὠδίυγα ἢν ἀαηάεγβίοοά ἴο Ῥε 1 Ρεῖεγ, Τῇε οδ)εςϊίοη ἰΒ ἀαγρεά Ὁ 
ϑρίεια, Ζαμη, δὰ τῆογε γεσθην ὈῪ Μίαγογ, ἰμαΐ ἕῃς ἀεδβογίριίοη οὗ 
ἴδε σοηϊεηῖβ ἴῃ {{ϊ. 1, 2 ἰ8 ἱπαρρί σαῖς ἴο 1 Ῥεΐεγ, Υες ἰῇ 1 Ρεῖογ. 
10-12 νὰ βαᾶνε δἰπιοβὲ δῃ Ἔχϑοΐῖ ρδϑγα] εἶ ἴο τῶν προειρημένων ῥημάτων 
ὑπὸ τῶν ἁγίων προφητῶν, ἀπά 1 Ὀεῖες [8 ἔμ} οἵἨ τεπιίηΐβοεησαβ οὗ {δα 
τεδοδίην δηά Ἐχϑιηρίε οὗ Ψεϑιι8 (τῆς ... ἐντολῆς τοῦ κυρίου καὶ σωτῆρος) 
(9. 1 Ῥεῖενγ ἱ. 15, 16, ἰ1, 18-17, 28, εἴς. ; οὗ «80 11. 1, τοῦτο δέ ἐστιν 

τὸ ῥῆμα τὸ εὐαγγελισθὲν εἰς ὑμᾶς). Τῆς εἰῃίοα! αἰ συν οαυβεά Ὀγ ἐμ ΐ8 
ἱπιεγργείδείοη οὗ ἔπε γεΐεγεησε, ἰἢ τῆς ἔνο Ερίβι6ε8 αγεὲ ποῖ ὃγ ἴδε 
ΒΔη16 δυΐδονγ, ἰδ πὸ σγεδῖεγ ἴπδη (ἢδὲ δγουβεά ὃν ἴῇς αδβὲ οἵ δα 
Διροβίοϊίο ἤδηλε ἰῃ ἰ. 1 (8εε ]ημέγοά., Ῥρ. 189-91). Μοτγεονεογ, γε ἤδνε Ὡ0 

τεᾶΆβοῃ ἴο Ἔἐχρεοΐῖ δηγίμίηρ Ὀαξ ἃ βίαϊεπιεηξ ἰῃ ἰϊϊ. 1 οὗ ψῆδξ ἴδε ἔνο 

Ἐρίβὲ1ε8 πανε ἰῇ σοπησῆοη. Τῇ ψογάβ ἀο ποῖ ἐχοίμάς ἴῃς βυρροϑβίεοη 

δι πεῖς οοπίοηϊβ αἰδεῦ ἰῇ ᾿πδτν τεβρεοῖβ.Ό Τα γεδάογβ, ἔμεῃ, 
δῖα, ἴῃ φεπεγαὶ, ἔῆοβε πηεηίίοπθά ἱπ 1 Ρεῖεγ ἱ. 1, υἱΖ., ΟΠγβείδη 

ςοτητημηϊτε8 οὗ Αβία Μίίπογ. 
αγοτ (οῤ. εἰξ., ρρ. οχχχνὶϊ. 8.) 88 αραίῃ ἀεξεηάεά {δε νίενν (παξ 

2 Ῥεῖεγ ἰ8 ψυζίεη ἴοὸ ἴῇς οπίαθ Οδυγοῃ Ης ἴουαπάβ Πίβ 
δγρυχηδηῖ οὐ 2 εῖεγ {ἰϊϊ. 15, καθὼς καὶ ὁ ἀγαπητὸς ἡμῶν Παῦλος 
ἔγραψεν ὑμῖν, Ὠοϊάϊης (μδαΐ καθώς πιαδὲ Ὀὲ εχρίαίηεά Ὺ {δε 
ἰπιηχεάϊαϊεῖν ρῥγεσδάϊησς δάἀπιοηϊτίοα, τοῦ κυρίου ἡμῶν μακροθυμίαν 
σωτηρίαν ἡγεῖσθε, ΜΏΪΟΏ 8 ποτα ἀἰδιϊποιν βιαῖεά ἰῃ Βοπίδηβ ἰἰ. 
4, 1. 25, 26, ἰχ. 22, ἴδῃ εἰβεσῆεγε. Δ αγίουαβ ον)᾽εοϊίοῃβ πΊΑΥ 

Βὲ υγρεά «ραΐϊπϑὲ τῃϊ]8 νίετν. (1) [τ 18 Ἔχίγεπιεῖν ἀουδι! τ βεῖμεῦ 

{ες τεΐεγεησα καθώς σαῃ ὕε ἔδ8 παγγονεά, 80 88 ἴο ἰῃοίαάε οΟηἱν 

νοῦ. 14. Τῃε ἱηϊγοάδυσξίοη οὗ ἴῃς σοπιχραγίβοη τίτῇ Ραμΐ βεεπὶβ 

ἴο ἀγίῖβε ἔγοπ) ἃ ἀδβίγε ἴο βῇον (ῃαῖΐ ἰπ ζεῆσγαὶ ἴπεγε ἰβΒ πὸ ἀΐδβ- 

ογαραηου Ῥεΐψεεη ἔπε Ῥεϊγίπε δηά {πὰ Ῥααυϊ πε ἰεδοπίησ. (2) Ενεη 
δἰδουρσῇ ἴῃς Ερίδβιϊε ἴο ἴῃς ΒοπΊδῃβ ἰ8 τηεδηΐ, ἰξ σου 6 πο ρεοοῦ 
παι 2 Ρείεογ νψαβ τγίζζοη ἴο ἰῃς Ἐοιηδηῃ ΟΠυγοῇ, 88 ἰξ 18 Ἔνίάεηξ ἔγοη) 

180 ἀτοῖξῖυβ, Ὠἰἱειείη. 
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ἐν πάσαις ἐπιστολαῖς, ἀηά τὰς λοιπὰς γραφὰς (νετ. 16), ἐπαξ ἴῃς Ερί8Ε1ε8 
οὗ Ῥαὰ μαά τγεασῆεά {δε γαηΐ οὗ γραφαί, ἀπά ψετα Κπονῃ ἴο δα 
ΟΒαγοῇ αἵ ἰαγζε. (8) Ενεξη ἰξ πε ἤδγγοννεγ γεΐεγεποα οὗ καθὼς 8 
δάορίεά, {πε ἰάεα οὗ μακροθυμία ἰδ εσῃοεά 4|80 ἰπ 1 Οοτίπιῃίαηβ ἀπά 
Τμεββαϊοηίδηβ (1 Οοσ. χν. 2; 2 ΤὭεβϑ. ἰΪϊ. 16). [[{ππὸῸ σίάογ γεΐεγεησα 
ἰ8 ἰφίκεη, αἰπιοϑδὲ δὴν οὗ ἴῃς Ῥαδαϊΐπε Ἐρίϑβι!εβ πῖδὺ Ὅς τπηεδηΐ, 45 ἴῃς 

ἀοοσίτίηε οὗ Οοά᾽ Β ἔγεε σγδσε ἰβ γεβεςίεά ἴῃ πιδην οὗ ἴἢεπι. [{ 18 αἷβο, 
οὗ σουζγβα, αυϊξε ροββίδ!ε ἐμὲ (Πό γεΐδγεησς πδὺ Ῥὲ ἴο ἃ ἰοδβὲ Ερίβεε.ἕ: 

Τμαῖ ργασείοδ!ν με βαπὶς οἶα88 οὗ γεδάογβ δ ἰπ 1 Ῥείΐενγ ἰβ πιεδηΐ, 
ἰ8 σοηβτγπγεά ὉγΥ τοῖς ἰσότιμον ἡμῖν λαχοῦσιν πίστιν (ἰ. 1).2 ὙΠ ρῆγαβε 
ΤΏΔΥ 6 τεραγάβαά 88 γεΐεγγίης ἰῃ φεηδγαὶ ἴο ἴδε ἰβοϊαϊεά ροδβίτίοη οὗ 

{δε τεδάδγβ, ψῇο ἂὔὰὲ πηδάς ἴο ἔεεΐ, 848 ἰῃ 1 Ῥεῖενγ ἰ. 1, 2, (αὶ ΠῸῪ 

ἴοο ἃγε γεοϊρίεπιβ οὗ ἔς σγασε οἵ οά δπά οδ͵εςΐβ οἵ Ηἰβ8 βρεοίαὶ 
οδοίςθ. Τῆς ψογάβ ἱπ 2 Ῥεΐεγ πΊΑΥ ΜΨῈ1] Ῥὲ ἃ βυσοίηςξς ἐχργεββίοη οὗ 
με ἰάξα ἰῃ πε ορεηΐηρ νεῦγβεβ οὗ {πε Εἰγβὲ Ερίβϑιῖε. [ἢ τῆς οἠς 
σαβὲ ἴδε τεδάογβ ἂγὰ βιυδδεγίησ ρεγβεοιτίοη; ἰῃ ἔῃ οἴπεγ, ἔΠῸῪ ἃγὰ 

Ῥεΐης ἰεὰ αβίγαυ δπά δαγαββεά Ὀν ἕαϊβε (εδοῃίησ. [πῃ Ῥοΐῇ σαβεβ 
ἴῃε ψογάβ σᾶγγυ ἃ πηεββασε οὗ σοηγίογί. 

Τῆς αὐεϑείοη πιᾶὺ Ὀε γαίβεά ψῃεῖπον ὶ. 16, ἐγνωρίσαμεν ὑμῖν τὴν τοῦ 

κυρίου . . . δύναμιν καὶ παρουσίαν, ἱπ1ρ|168 τμαΐ τς Αροϑέϊς Ὠἰπηβε! δά 
Ρτιεδοῃεά ἴο ἔδεβε γεδάογβ, αηά ψβεῖδον τ 8 ἰ8Β σοπηραῖίθία τ ἢ δη 
Αϑβίδιϊο σοπιπιμη εν 88 γεοίρίεηξβ οὗ {πε Ἰεϊέεγ. [ἢ 1 Ῥεῖεγ με Αροβεῖα 
ἄοε8 ποῖ ἄρρεᾶγ ἴο ἢᾶνε Ῥεεῆ ρεγβοῃδ ν δοαμυαίηξοά τυ 8 γεδάσθγβ 
οΥ' (ο ἢᾶγνε Ὠἰπη8βε1 ἰΙαρουΓεά ἀπιοης ἔπεπὶ, ἀπά ἔδεγα [8 ηο ἴγαςς ἰῃ {Πα 

οᾶγθοῦ οὗ 8ι. Ρεῖΐεγ οὗ δὴ Δϑίδες πιϊηϊβίγ᾽Υ. Τῆς ψογάβ, ἤονενεγ, ἀ0 

Ὧοξζ ΠΕΟΕΒβαγν ἱτηρὶν παΐ Ῥείεγ δαά Πίπιβε! ἢ ργεδοπεά ἴῃς Οοβρεῖϊ ἴο 
τῆοβε ψῆο γε δάάγεββεά. Τῆς ρίυγαϊὶ πᾶν θὲ ιι8εά οὗ ἃ βίηρσίε ρεγβοῃ 
(ῳ. Μουΐϊζοη, Ῥγοίερ., Ῥ. 86). Τῇε πιαβὶς νσουἹά βεεπὶ ἴο ὃς [ῃγονη ΟἹ 

ἴον πα πηοπηεηΐ, ἀηά [6 δοΐμαὶ ρογβοηδιν οὗ (6 ἀπκηοόνῃ πείξεγ 
ἴο οδίγιάες ἰζδε 1 ἰπ [ἢϊ8 ρβευάοπγυπιουβ Ἐρίβιϊε, Τῇαῖ δα βδμουϊά 
Βαανα ἴδῃ πὸ βρεοία! ραΐῃβ ἴο ργενεηΐῖ {Πΐ8, ἰβ ἰΐβεῖ δὴ ἱπαϊσαϊίοῃ 

οὗ φοοά ἔα οὐ τῆς ψγίζεγ᾽ 8 ραγί, δηά οἵ δἰβ ἰαοῖ οὗ δὴν ἱπίεηιίοη 
ἴο ἀεςσείνε. Ης διἰπηβεῖε ἰβ ἴα ργεδοπογ. 

Τῆς δεπεγαὶ οδαγαοῖογ οὗ ἴῃς δἀάγεββ ἰῃ 2 Ῥεΐεγ ἰβ ἀπάουδεεά, 
Τῆς Ἐρίβεϊς ἰ8 τύιξίεη ἴο ἃ ψίάες οἷαββ οὗ Ογίβιίδηβ γεϑάδγβ 

1 Ηοξηδπη (νἱϊ. 2, 113 8.) ἀγραεβ (μδὲ [Ὡς τεέεγεπος ἰβ ἰο ἘΡἢῃεβίδῃβ. Αἢ ἰσυ- 
Ῥοτίδης ἀϊβοιιββίοη οὗ ψῇοῖε αυεβείοη ἰβ ἑἐουπά ἱπ ρίζα (ρρ. 286-88). 

3 Ἰη οοππεχίοῃ νυ ἔμ εβε τνοτγάβ, ἴξ μ85 βεδη δγριιδά ψῃεῖμοσ ἔμεν ἱπάϊοατε 1εννίβα 
οσ ἀεπᾶ!ε Ογίβείαπβ. ΤῊ ῥγαεβθιπιρείοη ἰδ ἰπ ἕδνουτς οὗ ἔπε ἰδεϊες (5ε 6 Οοιρενιθηέαγυ 
ἐπ ἰοθ.). ὙΒδ ὑδὲ οὗ ἃ ννοσά {κε ταρταρώσας ([Ϊ. 4) ἱπάϊςδίεβ ἃ Ηε]]επὶς δἰτηοβρῆεσα 
οὗ τπουρῃί, ἀπά τῆς ρῆγαβε ἰπ ἰΐ, 20, ἀποφνγόντες τὰ μιάσματα τοῦ κόσμον 5φεπ)8 
ταδί ΔΡρ]σΔΌΪς ἴο Θεπεῖ]68. 
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ψἢο ἀγα ποῖ γεοεπὲ σοηνεγίβ (1. 12), “εἰθ ἔῶγ ψεῖϊε Κγείβε ἀδγ 
Κίγομε Ῥεβειπιπιίεβ ραβίογαίεβ Βαηάβομαι" (ϑρίξία, οῤ. εἱέ., Ῥ. 488). 
1 Ῥεῖεγ αἶϑο ἰ8 φεπογαὶ ἰῃ ἰΐ8 ἀδϑιϊηδιίίοη. 2 Ῥεῖεγ τῖδὺ με! Ὀὲ 
δαάγεββεά ἴο πε β8απὶῈ ἰοοδ εἶἰεβ 48 1 Ῥεῖεγ, αἰϊπουσῇ ἴο ἃ ἰδῖεγ 

ξεπεγαίίοη οὗ ΟΠ βιίδηβ, αηάον αἰ δεγεης οἰγουπιδίαησεβ. ΤὨῊϊβ ψουἹά 
8530 βυρρὶγν ἃ πιοῖϊνε ἴον ἴῃς (βε οἵ ἴῃ Αροβ[δ᾽ 8 ΠΔΠΊΕ. 

2. αϊςε Τεαολενγ5.---Τς ἀεϑογίρείοη οἵ ἴῃς ἔαίϑε τ[δδσῆογβ σίνεη ἴῃ 
σὮδρ. ἰΐ. 18 ἑακεη ἰῃ τῆς πιαίῃ ἔγοτηῃ ἔπε Ερίϑι!ε οὗ αά6. [ἐξ οὐχῆξ ἴο 
6 ῃοίεά, βονψανεγ, δὲ ἴΠς οδήεςξ ἴῃ νίενν ἴῃ πε ἔνο Ερίβι!οβ 18 
βοπιοναὶ ἀἰξεγεης. Δαάε ἰ8, αρονε 41], ἃ ροϊεγηϊο ἀψαϊπϑε π6 ἔα ]86 

τεδοξίησ. 2 Ῥεῖεῦ ἰ8 νυγίτεη τὶ τ ἃ νίενν ἴο σοηβνηγίηρ τῃς ἔα! οὗ 
ἴδε ΟὨ γί βείδη σοπητηιηἰείεβ ἰῇ (ἢς ἴδλος οὗ ἴδε ἀείαγεά Ῥατγοιβία. 
ΤΒς ἔδίβε ἰδασῆογβ ἰπ 2 Ῥεΐεγ “ἤῃανεὲ Ὀγουσῃξς ἃ ἢδνν ἰάφα ἱπΐο {ῃ6 

Βεῖά,. . . ΤΥ οαβῖ ἀουδὲ οἡ ἴῃς ΟΠ γί βιίδη Ἔβομαιοϊορσίοαὶ ἐχρεοϊδείοω 
νον. Βρρεδίίης ἴῃ βυρρογί οὗ {πεὶγ νίενν ἴο ἃ ἄξερεῦ κηονίεάσε οὗ 
ΟὨείβε ((. 2, 8, 111. 18, οὐ ἰ. 16-18), ἃ ραγεἰσαΐαν σοποερίίοη οὗ ἔδε Ο.Τ. 
(1. 20, ἐϊ. 16), αηά σετγέαίη αι πε ροϑίτίοηβ (ἰ,, 15 ,, οὐ, ἰϊ, 19)" ( οΩ 
ϑοάεῃ, οῤ. εἷέ., Ρ. 194). ΤΆΘΥ γα “ πιοοΐκεγβ "᾿ (ἐμπαῖκται) γ,ῆ 0 8ΔΥ, ποῦ 
ἐστὶν ἡ ἐπαγγελία τῆς παρουσίας αὐτοῦ ; ({1|. 4). [πα τΠϊ8 ἔλοϊ, γε ΠΊΑΥ 
Βηά ἃ ραγιίαὶ ἐχρίαπαϊίοη οὗ ἔπε ὧ86 τηδάς ὃγ 2 Ρεῖεγ οὗ ϑυάε. Ηςε 

πιλῖεβ ὑ8ὲ οὗ δὴ δυϊδογίϊδεινε ἀσβογίριίοη οὗ {πεῖν γεαὶ οπαγδοῖογ, 
τηδκίησ σεγίδίη σῆδηροβ αἀἰοσϊαϊεά ὈΚ Πίβ οσγῃ νίεγϑ 88 ἴο ἴῃς 86 οὗ 

ΔΡΟσΓΥΡΠΑΙ ῬοΟΪ(8 (6.9., ογηϊββίοη οὗ βίογυν οὗ ΜΙ σμ δα), δά ΒΥ ἴδε 
Βρεοΐαὶ οἰγοιπηδίδησεϑβ οὗ ἴπο86 ἢς δάάγεββεβ. 

Α τγεῃλδγκαῦῖε οἰγουπηβίαηος ἰῃ πε ἰδῆσυασε εἐπηρίογεά [8 (δαὶ {πα 
τρί τεῦ ϑροδῖβ δαί οὴς ἐΐπιε οἵ ἴδε ἔαϊβαε ἔθδσῆογβ 88 αδοιξ ἴο σοπλα 
(4. 1.40, 11... 8), δὲ ἀποῖπεν ἃ8 τπουσὴ πον ψαγα αἰγεαάν δοίίνε (ἰἰ. 11, 
12, 17 ἴ., 20, 1, 5, (1,16). ΑἹ! βϑυσἢ εχρίαπαιίοηβ 48 ἴπαὶ ἐπα πυγίτεῦ 

Ργοϊεοῖβ Ὠἰπηβε ἢ ἰηῖο ἴα ἔμξαγα, δηά ἔγοπι ἐῃαξ ροΐϊηΐϊ οὗ νίενν νἱνί ἀν 

τεβατάβ ἔαζυγα νεηΐϊβ ἃ8 δοζυδιν Παρρεπίησ ; οὐ παῖ Πα ἰ8β δὲ οπα 

εἰπια τὨἰππκίηρ οὗ σοπιπχμηἰτίεβ ψῇεγε [6 ψευδοδιδάσκαλοι ἅτε Δοίυδ!ν 

αἴ ψογῖ, δηά αἵ δῃοΐῃογ οὗ σοπιπιιηἰεβ πεσε τπεὶγ ἰηβπεησς 88 

ῃοΐῖ γεῖ ροηείγαϊςεά, ΠΊΔΥ Ὅς 8εῖ δϑίάε. ΤὩς βἰπιρίεϑε ἐχρίαπδείοη 

Β66ΠΊ8 ἴο Ῥὲ (παῖ ασαίη ἴδε τυγίτεΡ, ν ἤδη ἢς βρεδῖβ οὗ πεπὶ ἰη ἐπα 

Ργαβεηΐς ἰδη86, (ἤγονγβ ΟΥ̓ [ῃς ργορδεῖίς πιαβίς, ἀπά ἀερίοῖβ ψῆδὶ μα 
πον ψγὰϑ8 δοΐυδ! ν δαρρεηίησοἶ 

Ὠο ἴδε οδαγαςίεγίβεϊοβ πηθητἰοηθα ἴῃ τῃΐβ Ερίβε!α ροΐπε ἴο ἃ 
Οηοβϑέϊς βεσ ἢ᾽ᾧ [τ μα8 Ὀεεη ροϊπιεά οὐ παξ ἴπεγε ἰβ οπς ἱπηρογίαηξ 
ἀϊδέγεπος Ῥεΐψεθη ες [ἰρδεγείηεβ οὐ Φυάς᾽ 5 Ερίϑι]α δηὰ ἔῃποβε οὗ 

ΤΉ ΡηΚεϊ βυρφεβίβ ἴμδὲ ἰἢς Εδίϑε Τϑοπεσβ, ννῆο ἀγα δςῖνε ἴῃ οἴμασ σοπηπλυπίε8, 

ἃτε τεραγάεα 48 ργεβεητηρ ΟὨΪΥ δη ἱτηπγίπθηΐ ροβϑίθὶε ἄδηρες ἰο [6 τεδάογβ οἵ 2 Ρεΐεσ 

(0εν Ζω. Β. ἀες Αῤοείεἰγγεέοη Ῥείγμς, Ρ. 37 8.). 
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2 Ῥεῖεν (οὐ. Οδαβε, οῤ. οἵέ., 1. 811). [ἡ ἴδε ἴογπιθγ, ποὲ 8ὸ πιυσῇ 
τεδοπίης 88 ργδοίϊίοε, ψἂβ ἰῃ αιεβιίοη, ννῃϊϊς, ἰη 2 Ρεΐεγ, ἔμεν ἃγε Ἵδ] δά 

ψευδοδιδάσκαλοι, αηά 8εαπὶ ἴο πᾶνε Ὀδεη εηραρεά ἰη {πε δοίΐίνε ργορδ- 

φαϊίοη οἵ ἔαἰβε ἀοοίγίηε. Τῆς ἀ8εὲ οὗ γνώσις ἰῃ ἱ. 5 ἢ, σᾶ Βοδγοεῖν ΡῈ 

ψὶτπουξ τοΐεγθησς ἴο παῖ πιο! εσξυδὶ]ίβηι, τ ἢ 118 Πίάάοη πάη, 

δηά εχοϊυβίνε τηγβίεγίεβ, 580 οσμαγαοίεγίβεϊς οἵ Οποϑβιϊοίβηι (ο, [υἱκῆε- 
ἴοοΐ, Οοἰἱοςεέαη5, Ῥρ. 783-118). Τῆς ψογά ἐπόπτης (ἰ. 16) ἰ8 ἃ Οποϑβεϊο 
ἴεγπὶ πηεδηϊη οὔ 0 ἢδ5 Ὀδεη ἰηϊίαϊεα ἰηΐο πε τηγβίεγγυ. Δυάε, 
οη ἴδε οἴδον ἢδηά, 866 Π18 ἴο ἴδε! [ῃδξ [πε πηονεπγχεηξ ἢς σοηηραῖβ ἰδ 4180 

ἀοςίτγίπα! ἰη ἰδ ἱπιρογέ; ἴογ πε ἀγρεβ ἢΠἰβ γεδάθγβ “"ἴο σοηζεηά ἔογ δε 

[αϊεῃ οπσε ἀεϊίνεγεά ἕο ἔπε 8αἰπὲβ " (νεγ. 8), αηά ἔδε πεγεβὺ ἢε ὀρροβεβ 
τηυδβὶ ἢανα δά ἃ σεγίδίῃ πίαίεγία ἰδεῖς Ὀδβὶβ (κυριότητα δὲ ἀθετοῦσιν, 
δόξας δὲ βλασφημοῦσιν, νετ. 8). ΤἬετγε [8 4180 ἱπηρ! εα ἃ σεγίαίη ἀοσίΓιη Δ] 
Ργοσεββ ἰῇ {πὸ Ψψογάβ, χάριτα μετατιθέντες εἰς ἀσέλγειαν καὶ τὸν μόνον 

δεσπότην καὶ κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστὸν ἀρνούμενοι (νεγτ. 4). ΤὭαδ, ἰπ 
Ὀοΐῃ ςα8ε8, ἴῃς γεδάεγβ γε ψαγηθά δραίηβϑὲ δὶ 8 γα! ν ἃ πιαῖίεν 
Ῥοῖῇ οἵ ΠΠἶ δηά οὗ ἀοοίγίπε, απά πὰ βἰζαδίίοη ἰῃ 2 Ῥεῖεγ πεεά ηοῖ 
ὨΘΟΘΒΒΆΓΙΥ ἱπΊΡῚῪ ἃ βίαψε αἵ ἰεαϑί πηυσῇ ἰαῖογ ἰη ἴπε ἀενεϊορηηεηΐ οὗ 

[ἢ ἔα᾽8ε ἰεδοπίηζ. [ἢ ἴλεβε Ερίβεεβ ἰξ δὴ βοδγοοῖν θὲ ἀοαυδίεά δας 
ΜῈ ἃγὰ ἴῃ ἐδα ργεβθηοε οἵ δῇ ἱποίρίεηξ Οποβιϊοἰβπι, απά τῆς ἔνο 

ἀϊγεςσξίοηβ ἰη ψῃϊσῃ πε Οποβεῖς τεηάθηου ἰεά, υἱξ., [ητ6]]εσξα δ] }8πὶ 
δηά Απεϊποπιίαη! 8Π1, γε οἰεαγὶν παγκθά. Ου {18 ἰδζίεγ δϑρεοῖ, ([ἢ8 
εἰ ρἢδδβίβ ἰ8 ἰαἰά, ποῖ οὐἱν ἴω ἴμ6 Βρίβειεβ, θαξζ ἰῃ τῇς Ν.Τ, φεπογαῖγ. 

Τῆς πὸν πηονοπηεηΐ σδυδεά σγεαῖ δηχίεϊν ἴο με ἰεδάθγβ οἵ ἴδε 

ΟΒαγοῦ, οὐίης οὨμίεῖν το ἰἴ8 ἱπηπιογαὶ ἰεπάθφηου. Εογ ἰοηρ {πε 
Ὠεγοζίοςβ ψγεγα ἰπ σοπηπχαηίοη ἢ ἐῆς ΟΠ γι βείαη Οπυτγοῦ, ἀπά ἰἰ να8 

ποῖ ἀπ} τς βεσοοηά σαδηΐζαγν ἔπαὶ ἴπε οἴεανασε ψίἀεηεά ουξ ἴο ἰϊ8 
ἔγαας {{π||18 (οὐ, Ε. Ε. ὅοοιί, 4 2οϊορείϊο οὗ ἐπε Ν.Τ', Ρρ. 146 8). Τῇεβα 

αἶ8βε τεδοῦογβ ἰῃ Φυάε ἀπά 2 Ρεῖεγ ψεογε ραγίακογβ ἰη τῆς γἰζεβ οἵ ἴδε 

ΟὨγίβείδη σμαγοῦ (δαάε 12; 2 Ρεῖεν ἰΪ. 18). [Ιηοϊάφηξα!!γ, [ξ παν “Ὅς 
τηδηκίοπδά τδδὲ ἐμεῖς ἀεδβογίρείοη ἰη 2 Ρεῖεγ ἀοαβ ἠοῖ ἰη ἰϊ8ε1 ψαγγαηΐ 

ἃ ἀαῖε ἴον ἰί8 σοπηροϑίξίοη ἰῃ ΠΕ βεοοπά σεηΐζαγγ, δηά οεγίδίηϊν ποῖ ἃ 
ἀαίε 80 πιυςἢ ἰαΐεγ ἴδδη Δυάε, ἃ8 18 δι δ! βαρροβεά, 

2 Ῥεῖοτ, ἴμδη, φίνεβ (8. ἰῃ σεηεγαὶ ἃ ρίοϊαγε οὗ ἴδε ργεναίεησς οὗ 
Δητκίηοπιίαη Βεγεβυ, ῃϊσἢ [88 88 ἰ(8 γεβι]β δε σογγαρ(ίοη οὗ τηογαίϑ8, 
Δηά ἃ οσογίαίη πιδίεγία ἰϑείς τεηάθεησυ ψῃϊοῃ Ἰεὰ ἴο ἀϊβθε! οἴ ἰη τῆς 

Ῥεγϑοη οἵ Ομ γίβε (Ἰϊ. 1), ἀπά ἃ ἀδηΐδὶ οὗ ἴῃς εἰ πίσα! παΐζυγε οἵ Οοά 
Αἰ . 8, 9; ο αἰ8ο Ῥῃ έρρ. {1.18 ἢ). 2 Ρεῖεγ ἰβ τῃγουφποαυξ εἐπιίηε πεν 
εἰἢϊςαὶ ἰη ἰϊ8 ἔοηθ. Ἐεϊσίοθ ἀπά [Π{πὸᾧ ἀγα ἱπβεραγαῦϊυ σοπηεοζεαά, ὡς 

πάντα ἡμῖν τῆς θείας δυνάμεως αὐτοῦ τὰ πρὸς ζωὴν καὶ εὐσέβειαν δεδωρημένης 

διὰ τῆς ἐπιγνώσεως τοῦ καλέσαντος ἡμᾶς (1. 38). ΤὭε ἔγας γνῶσις ἡχαδὲ 
σοηζαίη εἰ ίςαὶ αυδ!ἰε8 (ἰ. θ᾽0.0. Τῆς ΟΠ γί βείδῃ πιαϑὲ ἴακα ραΐῃβ “το 
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τῆρκα δἰβ οΔἸΠ ἀπά εἰεσζίοη γα" ὈΥ φοάϊίηεβ8 οὐ [ἰἴ6 (1, 10). 
Ννε αγὲ ποῖ, βοψανογ, ἰεἴξ ψίεπουΐ ἔγάσεβ οὗ ἴῃς ἀοςίγίηδι ροϑβίξίοω 
οὗ ἴμεβε ἴδίϑβε ἰεαοῆεσθβ. Τὰ Οπηοβεϊς ροδβίϊίοη μισῇ ἀδηχαηάοά 
γνώσις, οΥ ἃ πίάάεηῃ τιϊβάοπι ψῃϊοἢ ἰεδάβ ἴο ρεγίεσξίοη, ἰ8 (δ ί ΕΥ 
ορροβεά ἱπ δε 86 οὗ ἔπε ψογά ἐπίγνωσις, ψὨοἢ ἰ8 ἀαδεά Ὀγ 51. Ραυ] 
ἴο ἀεηοίε “ σοπιρίεϊς Κκηονίεάσε᾽᾽ οὐ “ βανίηζξ κπον]εάσε᾽᾽ (οὐ. 1 Οον. 
χῆΐ. 12; Ῥῃιδη. 6). Μαγοῦγ βυξφεβίβ (0. εἰέ., ρ. 171) τῃδξ ἐπίγνωσις 
ΠϑΠΊ6 ἱπῖο 86 ἴο ἀϊβιϊησυίδῃ τῃς “ ἰνίης Κηονίεάσε οἵ ἔπε ἔγας Ὀε]ΐενοῦ 
ἔγοπι ἴπε βρυγίουβ γνῶσις ψ Εϊοἢ Πδά {Πεπ Ῥεσαη το γάναρε ἴμ6 ΟΠ αγοἢ"", 

ΤὨε ἔγας ἐπίγνωσις σαγΓίε5 ΜΙ 1 “ 411 (Παΐ 18 πδεάεδα ἴον [Π{π δηά φοά!]!- 
Ω688᾽ (1. 8. Τῆεβε Οποβείςβ εν άθηεν μεϊά μας Βενεϊδτίοη ἰῃ ἐξβε! ἢ 
Ψ88 ἱποοπηρίεῖε. ΤΏοβε, πονενεγ, ΠΟ ῬΟβ8688 ἐπίγνωσις ἅτε τηδάε 

θείας κοινωνοὶ φύσεως, ἃ ρῇγαβε ψΜὮΐσἢ οτσίπαΐεβ ἰῃ ἃ ρῃΠ]οβορῆϊς δἱ- 
τιόβρθεγε, δπά 20 ἀουδὲ γεβεοῖβ ἃ βεῆβε οὗ ορροβίτίοῃ ἴο δε ραγα 

ἱπιο!]οοξια θη οὗ ἴΠ686 ἴα᾽86 ἔδαοῃεγβ, γῆο νου] οἷαἰπι ἴο Ὀς κοινωνοὶ 

θείας φύσεως ὈΥ πιεδηβ οἵ τυῦύίβάοῃ] ΟΥ γνώσις ΔΙοπα. τυφλός ἐστιν 

μυωπάζων (ἰ. 9) ἰ8 ἃ τεΐεγεησε ἴο ἴῃς ἀδγκηθβ8 ΜὨΪσἢ τγὰβ πιϊβίακεῃ 
ἴον ᾿ἰσῃξ, Ὀεσαυβε ἢ γνώσις (πΠαξ Δοσομηραηίεά [ἰ 8 80 ἀπειῃίςαὶ 
(τ΄. ἴδε ψδοῖε ραββαφε, '. 5.3). σεσοφισμένοις μύθοις (ἰ. 16) τεἴεγβ ἴο ῃο8ε 
Βοιίοπβ σοηπηεοϊεά ψίτῃ δα οπιδηδίίοη οὗ ϑβοῦβ, 80 οδμαγδαοϊεγίβεὶς οὗ 

τῆς Οποβείς βυβέθηι (οὐ 1 Τίηι. ἱ. 4, ἰν. 7; 2 Τίη,. ἱν. 4; Τί, 1. 14), ΌῪ 
νίγζας οὗ ψῃϊοἢ δα Ῥεγβοη οἵ Ομ είβϑε γαβ γεζαγάεα 48 ἴῃς επηδηδίίοη 

οὗ Δῃ 8βεοῃ, ἱπ υπίοη ἢ ἃ Πυπίδη Ὀοάγ. ἴω σοηΐγαβὲ 10 (ἢ 8 ἰάδα, 

1π6 ψ7νίζεγ οἰαίπιθ ἴδίς τῆς Αροβίϊεβ ψεγε ἐπόπται. .. τῆς ἐκείνου 

μεγαλειότητοςς. Τῇ Μοῖσα ργοοϊαίπη8 Ηἰπὶ ἴο Ῥὲ δοΐυδίν ὁ υἱός μου ὁ 
ἀγαπητός μου (ἰ. 17). ΥΥ̓́μαῖ βεεπ18 ἴο Ὀς ἃ ἀεηία! οὗ ἴπε Ῥεγβοη δηά 

νοεῖς οἵ Ο"γίβε 18 γείεγγεά ἴο ἰῇ ἱ, 1 τὸν ἀγοράσαντα αὐτοὺς δεσπότην 
ἀρνούμενοι. πλαστοῖς λόγοις (βοι[ τίου 5 νγογα8) οὗ ἰ. 8 τηᾶν ὈῈ σοπηραγεά 
τ ἢ σεσοφισμένοις μύθοις οὗ ἱ. 16. κυριότητος καταφρονοῦντας ([͵. 10), 

δόξας οὐ τρέμουσιν (ἰϊ. 11) ενϊάεηΕν σαπηοί τγεΐορ ἴο δὴΥ ἀδηΐαὶ οὗ 
Βυπηδη δυϊπογίεγ, Ῥαξ γαῖμεν ἴο βοερίίοαί νίεννβ γεραγάϊησ ἴδε ἴω- 
δαεηςε οὗἉ βρίγίξυα! ρονεγβ, ζοοά οὐ εν]], ὑροὴ ἴῃς [ἰδ οὗ {δε ἱπάϊν!- 
ἄυα!. ϑαροῇ ἃ Ρεϊϊεῦ τγα8 ραγί οὗ ἴῃε ογίμποάοχ Δεν ίϑῃ τπουρῆςξ οὔ πα 
τίπτε (βεε Οορεμεμέαγγ ἐπ ἰο0.). ἐλευθερίαν. . . ἐπαγγελλόμενοι (ἰ!. 19) 
ΤΩΔΥ Ὀὲ 8βεῖ αἰοησβίάς ἔπε ραϑϑαζε ἀεδίϊης σῖτα ἐδ τηΐϊβαβε δηά πιΐ8-- 
ἱητεγργεϊδείοη οὗ ες Ῥαυϊηε ἀοςίγίης οὗ ἔγεε σγασα (ἰἰ|. 16), το ἢ 
Ῥγονίάεά δε ἐπεοτγεξὶο Βα βἰ8 ἕογ Απεποηγίδηΐβπι. ΤἬδδβε ἴαϊβα εδοῆογβ 
αυεβείοηεά ἔπε ἐγα(ἢ οὗ ἴῃε Ῥαγουβία εχρεοϊαιίοη (1. 4) οη ἴδε σγτουπά 
(1) οΓ ἐπα ὠπύϑονηιὶέν οὗ παέμγε (πάντα οὕτως διαμένει ἀπ᾿ ἀρχῆς κτίσεως) 
ψὨϊοἢ 8 πιεῖ Ὁ. τῆς ἀγραπιεηΐ ἐπδὶ {δε πεανεηβ δπά ἴῃς εαγ εγα 
οτγεδίεά ὃν {πε ψογά οὗ Οοά, δηά ἔπαϊς πε εαγίἢ ἢδ8 αἱγεδάυν Ῥθεη 
Βοοάεά ὃν ἴδε 84π1ε ἀϊνίπε ἀσεηον (ϊ. 5-7). (2) Τὴε ἐπα οείγηοί δὲ ἐν 

νΟΙ, ν. 8 
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οἤ πιαέέεν, ἀραϊηδϑὲ ψὨϊοἢ ἰξ ἰ8 αββεγίεά ἴπδξ ἰῇ πε ἀδν οὗ (δε [ογά 

οἷ οὐρανοὶ ῥοιζηδὸν παρελεύσονται, στοιχεῖα δὲ καυσούμενα λυθήσεται (ἰ1]. 

10). Εἰπαῖν, τὰ ἄγε τοίά ἐμὲ {πε ἔα]8ε [εδοῆογβ 86 ἔδε ϑογίρίαγεβ 
οὗ ἴδε ΟΤ. 48 ἃ ᾿αϑβίβ ἴος {πεῖν μεγεῖίσαὶ τεδομίησ (ἰϊϊ, 16). 

[τ ἰβΒ ἔῆι8 ἀρραγεπὲ ἐπαΐ ἰη 2 Ρείεγσ, ἴαγ πιογε ἴπδῃ ἰη δυάς, δα 

ἀοοσίτγίης 48 ψῈ]1] 38 ἴῃς [πὸ οὗ {πε ἔβίβε τεαοῆογβ ἰβ ἰπ σχιεβίίοη. 

Τμεῖνγ εἰ σαὶ ομαγασῖεγ ἰ8 ἀεβογί θεά ἰη ψογάβ ἰαγρεῖν Ὀογγονεά ἔγοπι 
δυάς, δηά ἴῃ πο πιεαβυγεά ἰθγπ8. ὙΤΠΕΥ βρεδῖ εν] οὗ ἴῃς νὰν οὗ 

ἐγατῇ (ἰϊ. 2); πιαῖτε τηθγομαπάϊβε οὗ πεῖν ἔοοσσεγβ (1Ϊ. 8); ἀγὲ δ βῃ 
δηά [ἀβεέα! (1. 10-12); ργαςεῖθε ἃ ναΐραν Ππεαοηίδβπι (ἰ,. 18) ; ἀ6ῆ!6 ἐμὰ 
Ιονε-ξεαβίβ ὃν {πείγ ργεβεησα (13); ἀεοείνε ἔπε ποραβ οἵ ἐμεὶν [ο]οννεγβ, 

πὸ νναΐεγῖεββ ἔοαπιαίπβ (16). ΤΠαν γε ΟὨγίβείδηβ ἰῃ παπις, βίεαὶ 
ἰηῖο τῆς ΟΠυγοῖ τἱίδουΐ ἀϊδοϊοβίησ ἐπεὶρ ἱπιρίουβ νίεννβ ([]. 1, 20, 21), 
δΔηά ἅτε Ὀοακβέξαϊ δηά ἰγγενεγεηὶ (ἰ1. 10, 18). 

Τῆα αυεβείοη αγίβεβ νεῖμεν ἴηε8ε ἔα!88 τοδοῆεγβ σαη Ῥα ἰἀδης θεά 

σἰτῃ ἀν Κπονη Πεγεϊίοαί βεοί. ὅϑοηης ογίεἰοβ βανα βουρῃξ ἴο ἀΐ8- 
εἰησαϊϑῃ Ῥεΐνψεεη ἴδ6 [ἰδογείπεβ οὗ οπαρ. ἰΐ. δηὰ μα πιοοΐίζεγβ οὗ 
οδδρ. ἰἰΐ,, θα. ἴπεγα 18. γαῖ πὸ ἀἰῆσυϊιν ἰπ Ιἀεπε νίης ἴπς ἔνο. 

Ἴδε ἀεηΐα! οὗ ῃε Ῥατγοιιβία ὈῪ ἔπε πιοσῖεγβ 18 γε! ν ἐπα ουϊοοπια οὗ 
8. πχαϊογία! βεῖσ ρῃοβορῆγ, ἀπά ἔπε ἀεηίαί οὗ ἃ ἔμξαγε ἱπάσηγεηΐ νου ά 
δανε ἴῃς (δηάδηονυ ἴο ἐπιαποίραϊε ἔγοπι 811 πιογαὶ γεβέγαίπί, “Τἤογα 
ΓΛΔΥ Ὦδνθ Ὀδοη βῃδάεβ οὗ αἀἰβεγεπος Ὀεΐνγεεη ἴποπὶ; 8οπΊ6, ρεγῆδρϑ, 

διδά ἃ ΡῃΠοΒορΉΥ, δῃὰ βοπὶε δά ποῖ ; Ῥαϊΐ ἴῃ [με εγεβ οἵ ἃ Ομ γί βιίδῃ 
Ῥγεδοῆογ, ἡυάρίησ πε Ραγίν ἃ8 ἃ ψῃο]ς ὉΥ ἰΐ8 ργϑοίίοαὶ γεβαβ, ΠΥ 
νου] 411 βεθηλ ἰο ψεᾶγ {πε βαίηα ἰΐνεγν" (Βίψρ, οῤ. οἷέ., Ῥ. 239, οἵ. 
Ηξεμκεὶ, ορ. οεἱέ., Ῥ. 37). 

Ηδγηδοῖ, ῦο ΠοΙάβ παὶ δυάς νὰ8 πυγζέεη 100-180, βυσσεδίβ ἐμαὶ 

τε δἴίδοι ἰὴ ἐπαὶ Ερίδβεϊε ἰ8 αἰηπιθεά δὲ βοπὶα οὗ {πε οἱἷάεν ἔογπηβ οὗ 
Οποϑείςΐβηι, απποης να οἢ ες πιεητίοηβ τς Νίςο]αἰίαη8. ΤῊΪ8 βεσῖ 18 

Κηονγῃ ἰο ἢανα ἢδά σοηδβίάἀοεγαρδίε ἰηδυδησο ἰῃ Αϑβία Μίπογ, δηά ἰβ 

τηξηςίοηεά ὉΥ παπια ἰη ἔν. ἰΐ. 6, 15, ἰῃ ἔπε Ερίβι[εβ ἴο Βρῆεβιϑβ δηά 

ἴο Ῥεγραπιαπι. [Ιἡ ἴδμε σα86 οὗ ἔπε ἰαϊτέεν ΟΠαΡοἢ {ΠΟΥ ἄγε γεργεβεηϊοά 

88 Εχίβιίηρ βἰάς Ὁν βἰάθ, αηὰ ργοραδὶν 88 ἰάεηξίςαὶ στ ἃ βεοῖ οὗ 

“ Βαίϊδαγηίξεβ ᾽" (11. 142. Νὸο ἀουδὲ δε βαπιε βεςξ ἰβ δοσαϑβϑεά οὗ ἱπιηῖο- 
γα εν ἴῃ ἔῆς Ερίβεϊς οὗ Τηγαιγα (ἰΪ. 20). [π. 2 Ῥεῖενγ 1. 15, 16 ἐδε 
Ἔχαπιρίε οὗ Βαϊδαπι ἰβ δάδυσεά 88 ἃ ραγαὶ!εἷ ἴο πε σοπάμςς οὗ [πε 

ἔαϊβε τϑδοῆογβ, αηά ἰξ σγουὰ ἀρρεᾶγ παΐ (6 παπγε οὗ Βαϊδαπιίξεβ νὰ 8 
δίνεη 8ἃ8 ἃ ηἰοκηαπια ἴο ἔπε Νίοοἰαἰζαηβ, ἰγεηβει8 (ἰ1., ο. 1) [6118 8 
τῆδξε ἴῃς Νίςοϊαἰξαπβ μεῖά ἔῃ ἀοσίγίης οὗ ἔνο Οοάβ---ἰῃε Οοά σῇο 
᾿ογεαίθά ες πογίά, απά ἐς Εδΐπογ οὗ Φθβιβ; ἐπδΐ δῇ βοὴ ἀδβοεηάεά 

ὕροη Ψε808, ἀπά αραίηῃ γεϊαγηεά ἱπῖο ἴῃς ΡΙεγοπια Ὀεΐοσε ἴῃς Οτγαςί- 

1 Ἡξεηκεὶ, οῤ. οἰξ,, ρΡ. 21 ., ψἤεγε ἔδε αυεδέοη ἰΒ ΠΥ ἀϊβουβδοά, 
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Βχίοη. Τῇαε ἰαῆφυᾶσε οὗ 2 Ῥείεν ἐϊϊ. 5-9, τεϊδεῖννε ἴο ἴΠ σγεδέίη πὰ 
{δε ργαβδεηΐ φονεγηπιεηΐ οὗ [πε ψοῦ]ά, [Ὠρουσῇ ἴῃς Ἰοηρ-ϑβυδεγίης οὗ 

ἴδε Οτεαδῖον, πιίσῃς τε 11 μαναὰ ἰῃ νίενν βοπΊα δι ἢ ἀοοσίγίῃς 88 8. Τῇα 
ϑοουβαίίοῃ, αἶδο, οὗ ἀϊδεογείης (ες ϑογίρευγεβ οὗ τῇς ΟΟΤ. (1. 16) 
“πουϊά «α'8ο Ῥὲ ὄἀχρίαιηθ, 48 «αἰ8ο ἐῆς βίβίεπηθσπε ἰη Δυάς 4 δηά 

2 Ῥεῖον (1. 1 ἀρουξ ἴδε Βογεξίοβ᾽ ἀδηΐαὶ οἵ ΟὨγιϑέ. [{ ἰ8 ργορδῦϊε ἐμαὶ 
4ῃεβε νίενγβ γεγα σοπηπιοη ἴο ἔπε Νίοοίαἰζαη 8 δἱοης ψίτῃ οἴδεν θαῦὶν 
Οπηοϑίίς βεοῖβ, βυασῇ 88 ἴῃ Τ0]}οσσεγβ οὗ ϑίπιοη Μαρσιβ (οὐ. Μαγον, οὐ. 
εἰξ,,» ῬΡ. οἰχχνίϊ. 66.). 

Οη {δε ἱητε!!εοξζυδὶ 846, Οποβεϊοίβπι ογἰ φίπαϊεά ἰῃ ἃ σοπηργοπιῖβα 
στ Οτεεῖ ἐπουρδέ, ἀπά δῃ διζεπιρὲ ἴο δάαρί {πε ΟΠ γί βείδη ἐεδοῃίησ 

το ἴδε συγγεηΐ ρΡῃ]Ποβορῆγ. [{ 8 ργορδθίς ἐπαΐῖ, οὐ δα βίάς οἵ σοη- 

ἄυςξ, ἔῃ ἱπηηιογα [68 Γαΐ ἀγα 8ὸ νἱνίαἷν ἀεπουποεά ἰη Ψιᾶε δηά 2 
Ῥεῖεον ψογὰ ἄμε ἴο ἃ βἰ πιΐαν σοπιργοηηῖβα ἢ ἔπε οσυδίοπιβ δηά ἰάδαβ 
οἵ τἢε Οτεοο- οιηδη βοοίεςν οὗ πε ἄαυ. Τῆς Νιίοοϊαἰΐαη τεδοβίης, 
88 ἀεβογίδεά ἰη εν. 1, γὰβ “ εν 6 ηΕν δῇ αἰζεπιρὲ ἕο εδδεςξ ἃ γεαβοη- 

ΑΌΪα σοπιργογηΐβε τἱτὰ {Πα εβέδ ! 8π6 8 ὑϑαρσεβ οὗ Οὔξοο - Εοπιδῃ 
βοοίεϊγ, απά ἴο γεΐδίῃ 8ἃ8 τΏΔΩΥ 88 Ῥοββίδίε οὗ ἔῃοβε υβαφεβ ἴῃ ἴῃ6 
νι βείδη βυβίεπι οὗ 1{πῸ [τ αθεςοζεά πηοβὲ οὗ δὶ] ἐπε εὐυςαῖεά αηὰ 
αὐϊτυγεά οἶα588ε8 ἰη ἐπ ΟΠαγοῦ, ἔποβα ψῆο Παά τηοβί ἰεπιρίδείοη ἴο 
τεϊδίη 88 πηιοῦ 88 ροβϑβίδ]ε οὗ [δ εβίδὈ 5ῃεα βοςία] ἰάξας αηά συδίοπλβ 

οἵ ἴδε Οτεοο- οπιδη ψογά, ἀπά ψῆο ὈΥ πεῖν πιογε εἰαρογαῖς εἄποδ- 
τίοη παά Ὀδοη πιοβὲ Βέϊεά ἴο ἰαϊίε ἃ βοπιενῆδί γι βοία! νίενν οὗ [1ἴδ, 

δηά ἴο τεσοποίΐς σοπέγαάίοίογυ Ῥγίηςίρ[ε8 ἴῃ ῥγαοξίσα! οοηάμοὶ πρου σῇ 
δυῦε!ς ΡῃΠ]οβορῃίσαὶ γτεαβοηίης " (Βδηβαν, 716 Σ,οἰέεγς ἰο ἐδε ϑευε 
Ομμγοῖό5, ρρ. 887 61). 

[τ Βαά εν θηΕ! Ὀεσοηλς ἴῃς σαδβίοπηι ἰῃ τῆς Εδεῖν ΟΠυγοῦ το ὧ88 
(Πς τηοβὲ υπβραγίης ἰαησύασε ἰῃ ἀεηποιυποίηῃς {πε86ε Οποβέϊς Ἔγγοῦβ. 
Βοιὰ ἰῃ Βενεϊατίοη δηά ἰῃ ΨΦυάε, ἔπε Ιαησύαρε ͵8 νἱοίεπί, αηά 2 Ῥεῖεγ 
ἀεαῖβ τὶεἢ ἔῃ ς ἔα[8ε τεϑοθεγβ ἰῇ {πε βαπιῈ ἐεπηρεγ. ΤὨΪΐβ ΠΊΑΥ τεπάεγ 
τ ἀπ ῆσυι, δὲ ἴπῈ ργεβοηΐ ἄδν, ἴο ὑπάογβίδηά {πὰ ἐχαςὶ ἐπεογείίο 
φοϑίξίοη οἵα βεςὲ {πὸ τῆς Νἰςοϊαἰϊδηβ, δά 1 18 ἃ ψε]]-κηόνῃ ἕδος 
τῃδξ οσεγίαίη ΡΒ] οβορῆίς ροβίξοῃβ ἴῃ γε] ρίοη, δἀορίεά αηά δἀνοσαίεά 
ὈΥ τα ψῆο0 ἃγὰ ἐμεπΊβεϊνεβ οἵ Ὀαπιεΐαββ ᾿ἰἔδ, την γεν ἰεδά ἰπ {πὰ 
6886 οἵ γγελῖον [ΟΠ ονγεγβ ἴο σγεαῖ το] ἰαχίυ. [ἔ νὰ σοηβίάθγ ἴῃς 
Ῥίςξωυγε οὗ Οτγξοο- οπηδῃ βοοίεςν ἄγανγῃ Ὀγ 58: δαὶ! ἱπ Ποπιδῃβ ὶ., ἰξ 
ἰδ ἢοῖ ἴο 6. ψοηάογεά δὲ ἐδαῖ ἰῆδβε ἤπογϑβίθβ, ψἢϊςῃ ἰοὰ ἴο βϑυςῇ 

ΤΩΟΓΑΪ σοπιργοπηΐβαβ, βΒῃουά 6 νἱξογοιδῖίν ἀεηοιηςεά ὃγ ἴῃς ΟΠ ϑείδη 
τεδοῆεῦ. Νοιίῃίης εἶδα “ οουϊά ἢδανε βανεά τῆς ἰηΐαπε ΟΠαγοἢ ἔγοπι 
πιεϊείης ἀναγ ἰηΐο οης οἵ ἴδοβε νᾶζας δηά ἱπείδεοσξίνε Βοῃοοβ οὗ ρῃϊ]ο- 
βορῃϊς εἰμίσβ. . ... Δ εδδὺ - ξοίηζς ΟΠ γί βιίδηϊ ν σου πενοῦ πᾶνε 
βαγνίνεά ; ἰξ οου]ὰ ηοὲ ανα σοπαυεγεά δηά ἐγαίηεά πε πογίά ; οὔἱν 
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ἴδε πχοβὲ οοηνίησεά, γεβοίαξζε, αἰπιοδὲ Ὀἰφοϊεά δάπεγεησε ἴο ἴῃ πιοβὲ 

υποοπιργοηχ βίης ἱπιογργείδεοπβ οὗ 18 οὐ ργίποίρίεβ οουἹά ἤδανα 

βαϊηεά {πς ΟΠ γί βείδηβ ἔπε σουγασο δηά 861{-τεἰΐαπος ἐπαξ γεγε πεεάεά "᾿ 
(Εδπιβαν, οῤ. εἰέ,, ἐδίά.). 

8. Ρίαοε ο77 γνιϊηρ.--- Οὐ ἘΠ 8 τορίο, [Βδγὰ ἰ8 νεγν {{π||6 σγουηά 
ἴον )υάστηεηξ Ῥεγοπά ναριε σοη)εσζαγαε. ΟἾδβε ἔδνουγβ ἴδε νἱενν ἴῃδξ 
2 Ῥεῖεν ἰ8 οὗ Εργριίαη ογίρίη. Ης ἰουηάβ ἢἰβ ορίηίοη (1) οἡ τ6 
βυρροπίείοη {παῖ πε Αροσαῖγρβε οὗ Ῥεῖεγ δηά 2 Ρεΐενρ Ῥεϊοης ἴο ἴῃς 
ΒΔΠῚ6 βοῃοοΐ, (2) παξ ΟἸεπηεης οὗ Αἰεχαηάγίαᾳ ἀρρθαγβ ἴο πᾶνε ρίδοε 

τὰς ἔνγο ἀοοσιπηεηξβ δἰάε ὉΥ βἰάβ, απά σοπηπιθηζεά οὐ ἔπεπὶ τορεῖποῦ 
ἴῃ δἰβ Ηγροίγροϑείβ, (3) σεγίαίῃ γεβεηιθίδησεβ ἰπ ἰπουσῆξ δηά νογά 
στὰ ῬΏΠΟ δηά ΟἸεπιεηξς οὗ Αἰεχαπάγία (οῤ. εοἱξ., Ρ. 816 ). δυ!οπεν 
(πέγοά., Ἐ. Τι., ρ. 239) βυσρεβίβ μας πε Ερίδβεϊς ογίιπαϊεά εἰζπον 
ἰῃ Ερυρὶ ογ ἰῃ Ραϊεβδείπε. αϊδβίίης 18 βεϊδεοϊεά οἡ ἴῃς σγουπά {παῖ 
ἴδε Ερίβεϊῖς ἰ8 ἀϊγεοῖϊεά ασαίπϑε οὔς οὗ {πε δαρίϊεῦ απ [688 Κπονῃ 
Οποδίϊο βεοῖβ νῃϊοι δουγίβῃεα ἴῃ ταὶ σουπέγυ οὐ ἰῃ ϑυγία, ὨὈεἶββ-- 
τηδῆη, οα ἴδε Ῥαβίβ οὗ ἔς ϑεγαζοηίοθαη ἰηβογίριίοη αἰγεδαν αὐυοϊεά 

(οῤ. εἷξ., Ῥρ. 3867 [.) ἱποϊϊεβ ἴο ἴδε νίενν ἔμαξ (ἢς ἸΙοσδὶ σοϊουγίησς οὗ 
τῆς Ερίδβεῖς Ὀεϊοηζβ ἴο Αβία Μίηπορ. Ηε ανγαϊξβ Ὡς γεϑυὲ οὗ ἔυγέπεν 
ἰμαυίγν “δον ἕαγ [8 ρεσυ αν νοσαθυϊαγυ ἢ88 Ῥοϊπίβ οὗ οοπίαοξ ψίτΒ 
ταῖ οὗ ΠΠτεραγν ϑοαυγοαβ (οὗ ἴδ ἱπιρογίαὶ ρεγίοά) ἔγοηι Ἐσυρέ, ον Αβία 
Μίηον, ἰποϊυάίης ἴποβε οὗ ἴδε ραργυγὶ δηά ἔπε ἰηβογίριίομβ". Τθογε 
οδη Ἀὲ Ππε|π ἀουρὲ ἐμαξ ἔπε γεδάεγβ αγὲ ἰὴ Αϑία Μίηογ, θαΐ ἀοεβ ποῖ 
ἴδ ἔογῃ οὗ δἀάγεββ, τοῖς ἰσότιμον ἡμῖν λαχοῦσιν πίστιν, ροίηξ ἴο ἃ τυτϊξεῦ 
δ ϑοπΊς ἀϊϑίαπος ἔγοπῃ 8 γεδάδγβ, [πουσῇ ψγ6}1 δοαυαἰηξοά τῖτἢ ἐδεῖν 
οἰγουπηδίδησαβ ἢ (οὔ, Ρ. 206). 

ΓΠΙΤΕΒΑΤΌΕΕ. 

ἘπεάετιοΒ Βρίεια, δεν κσιοεὶς Βνὶεῇ ἀδς Ρείγμς μμὰ ἀεν Βγὶς" ἀες Ὑμάας. τ88ς. 
Η. ν. ϑοάεη. Ηαμκά- ονπεηίαν Ζμνι Ν.Τ., νοὶ. 11ϊ., 1892. 

ΒΕ. Η. σμαβθε. Ατί. 2 Ρεΐεσ ἰπ Ηδβείηρβ', δέοέϊομανν οὗ ἐδε Βἰδῖε., νοὶ. 111.) τροο. 

Ομδγῖεβ Βίζεε. “Α Οπεῖςδὶ δηὰ Εχερεῖίοαὶ Οοπιπιθηϊδγυ οὐ ἴπ6 Ερίβεεβ οὗ 81. 
Ρεῖεσ δπά 51, [πἀ4ς ([πέεγπαξοπαὶ Ογ σαὶ Οοηινιδμίαγ}). τοοι. 

7. Β. Μαγος. Τὰς Ἐῤίςεϊε οΓ 5ὲ. γμάε απὰ ἐκε δεοονά ἘῤὶΞεϊο οὗ 51. Ῥείεγ. τρογ. 
Απιοηρβὲ οἷος σοπηπηδηίϊατῖεβ οὗ ἴῃς ρσεβαηΐ ᾿δηζΌΓΥ τοΐεσγοά τὸ ἃγε ἔδοβα οὗ 

ΑἸοσά (εά. 1808), Ἡοΐπιᾶπη (1875), Ηυΐϊμεῖ (π Μεγεσ, 1852, Ε, Τι., 1881), Α. 
ΔΝ ϊεβίησες (ἴῃ ΟἸββδιβεη, Βὲδείτοονξ, 1862), ὈὨϊεεἸεἰη (18ς 1). 

ΤΈς ξεπεγαὶ φυεβείοη οὗ ἀυτμοπείο εν [8 ἀϊβοιιδβθά ἰη τπ6 [ΟΠ] οννίην :--- 
ϑαϊ πιο 8 Ἱπέγοάμοίίοη, ΡΡ. 481, Ε΄. 1804. 
ΤΠἸοΒετ᾿β Ἱπἐγοάμοιίον, Ἐ. Ττ., τθοφ, ΡΡ. 232 Κ΄. 
Ζαμη᾽β ]πἰγοὐμοείοη, Ἐ. Ὑτ., τοορ, νοΐ. ἴϊ., ΡΡ. 134 Ν᾽, 
Β. ΝΜεῖββ. ϑδϑέναϊση μπᾶ Κγέλεν, τ866, ΡὈ. 256 ἢ, 

Οτοόβοῦ. δὲς Εολιλεὶέ 65 ετοεὶίεη Βγίεες Ῥείγὶ, 1880. 
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ΜεοαΙβετε. Ηἰεέονυ οΥ Ολγίαπὲξν ἐπ ἐλ Αῤοείοϊίς Αρε, 1807, ῬΡ. δοο ἢ, 
ϑαηάδλυ. 1μεῤίγαδομ, τ803, ΡΡ. 346 ., 382 Β΄, 

Ε. Α. Αδροῖς, ἘαῤοΞξῥέον, 184:..- Μαιοῖ, 1882. “ Ετοπὶ ],εἰΐες τὸ ϑρίτις," 88 1τ2:- 
1135. 

Καιὶ Ηξεηκεῖ. [.ν χκισείέε Βγίε ἀες ΑῤοΞςίεἰζωγείεκ Ῥείγωμς, ρεῤνῶγε αἱ Ξεἰνια 
Σοελέλκεὶέ. (Ετοπι Κ. Ο. ϑιδπάροϊπι), τθοᾳ. 

ΑΒΒΕΕΝΙΑΤΙΟΝΘ ΟΕ ΚἘΕΕΕΕΕΝΟΕΒ ΤΟ ΡΑΡΥΕῚΙ ΑΝῸ ΙΝΒΘΟΕΙΡΤΙΟΝΞ5. 

Ῥ, Απιῇ. Τεέ Ανιλεγεὶ Ῥαῤγτί, οἀᾶ, Β. Ῥ. Οτεηίεῖ! ἀπά Α. 5. Ηυπι. ("οα- 
ἅἄοη, 19οο-ο1.) 

Ρ, Εαὰγ. Ῥαγῶπι Τοῖυης απὰ ἐλεὶν Ῥαῤγνὶ, εἀᾶ, Β. Ῥ. ἀτεπίέει!, Α. 5. Ησυπι 
δηὰ Ὁ. α. Ηοχασγῖὰ (Ερυρείδη Ἐχρίογαϊΐοη ἘἙυπά. [οπάοη, σροο.) 

Ῥ, Εἴος. Ῥαῤὶνὲ Ῥϊογεπεϊπὶ, οἁ. 6, ΝΊ61. (ΜΊΙΔη, τ9ος-ο6.) 
Ῥ, ἀδη. {ες Ῥαῤγγμς ἀε Οεμὲνε, τ. Ῥαῤγγμξς Ογεις, εἃ. 1. Νίοοϊα. (ἀεπᾶνε, 

1806-1ροο.) - 

Ρ, ατεηΐ. 1. 45 Αἰεχακάγίαν Εγοίϊς Εγαρτεοηέ απὰ οὐδδν Ονγεεὰ Ῥαῤγγὶ, ον 
Ῥιοϊφ»ιαΐο, εἁ. Β. Ῥ. Ατεηίε!!. (Οχίοσά, 1896.) 11. Νεῖο Οἱαςείοα! Ἐγαρνιεμίς απὰ 

οὐδεν Ογεεκ απὰ Γαἰὲπ Ῥαῤγνὲ, εἀ ἃ, Β. Ῥ. ατεηξεῖ! δπά Α. 5. πηι. (Οχίοσγά, 1897.) 
Ρ, Ηἰἴθ. Τὰε Ηϊδελ Ῥαῤγτγὲ Ἰ., εὐ ά, ἀτεηῖε!}! ἀπά υπι. (Εργριίδη Ἐχρίογα- 

ἄοπ Ευπά, Ἰμοπάοη, 1ροῦ.) 
Ρ. Ἰοηά, Ογεελ Ῥαῤγτνὲ ἐπ Βνὶ σὴ ΜΏσέμηι, 3. νοῖβ. (οηάοῃ, 1803, 1808, τ907.) 
Ρ, Οχγ. Τὰε Οχγγάγπολμς Ῥαῤγνὲ, εἀὰ. ατεπίε!! δηὰ σης. (Εργυριίδα Ἐχ- 

Ῥίογαιίοη ΕΒυπά, Τοηάοη, 1808, 1899, 1003, 1004.) 

Ρ, Ῥατ. Ῥατιὶβ Ῥαργτὶ ἱπ Νοίέϊοες οὲ Ἐχέγαξίς, χυὶϊ!., 11., δὰ, Βτυπεὶ ὧς Ῥγαϑῖς. 
(Ρασγὶβ, :865.) 

Ρ, Ῥεῖσ. ΕἸ μάεγς Ῥείγὶς Ῥαῤγγὲ ἰὰ Ῥτοςεεάϊηρβ οὗ (ς Εογαὶ [τἰβῃ Αοδάδπιν, 
4“ Οὐπηϊηρῆλπ) Μεπιοῖγβ ᾿" (Νοβ. νἱϊϊ., 1χ., χὶ.), 3 νοὶβι (Ὀυδ]η, 1801-1803.) 

Ρ, Τεῦι. Τὰς Τεδέμπὶς Ῥαῤγγί, 4 νοῖΒ. ({πἰνογείεν οἵ Οα!οσγηΐα Ῥυδ]ϊοα- 
εἰοηβ. [ψοπάοῃ, 1902, 1907.) 

Β.α.ῦ. Ονεολίξολε ὕνκλιν θη, ἔτοτα τ 6 Βει πὶ Μυδευπι. 

Ο.1.4. Οογῥης Ἱηπεογέῤῥἑἑοπηνι Αἐξεαγμνι. Βετὶίη, 1873- . 

Ο.6.1.5. Ονγίφρηεξς Ογαδοὶ Ιηϑογὶῥίέομες ϑείεοίας, εἃ, ὙΝ. Ὠϊειεηθεγζεῖ, 2 

νοΐβ. ([μεϊρζίξ, 1903-05.) 
Ἑος ἴδε τείδιεηοεβ ἴο Ῥαργτιὶ 1 δὶ ἰηδεδίεά το ἴ86 “[,οχίοαὶ Νοίεβ οπ) ἴῃς 

Ῥαρυτὶ,᾽" ἀρρεδσείηρ ἰπ Ἐχῤοσίέονυ, τοοϑ-9, ὉῪ κδν. Ῥγοΐβεβϑογ ]. Η. Μουϊοη, Ὠ.Ὁ., 

.1,ε., ἀπά τῆς εν. ἀεογρε ΜΙΠραη, Ὠ.Ὁ., ἀπά ἰὸ ργείναϊε οοτηπιιηϊςδιίοηβ ἴτοσὰ 
ἴδεες 5βοδοίδσϑ. 

ΟΤΗΕΕ ΑΒΒΕΕΝΙΑΤΙΟΝΞ5Β. 

ΖΝΎΝΝ. Ζεϊιβομεε ἐς ἀϊας πουξεβιδιμεπίςοῃς ΥΝ ἰββεπβοῦδῆ, δεγαυβρεξεῦεη 

νοῦ Ετνη Ῥγαυθοῆδη. 

ΜΜΕ. Νοῖεβ ἔγοπι [ἢς Ῥαργτὶ ἰπ Ε χτῤοοἑέον, τροῦ, ὉῪ Ῥτοΐεεββογ Μουϊΐοη ἂπὰ 

Ὧν. ΜΠ ρδη. 
Μουϊίοη Ῥτοῖεζ. ἀταπιπιασγ οὗ Νὲν Τεβίδπιεης ατεεῖς, νοΐ. ἰ, Ῥτοϊεροπιδηα ὈῪ 

Ῥτοΐεβϑβοσ 1. Η. Μουϊϊοῃ. 
ΑΡρΡοιῖὶ, ]. α. οδαππίπε ἀταπησμᾶγ ὉῪ Εάπνίη Α. Αὐδοῖῖ. 
ἍΜ. Μνίηοτ᾽β αταπιπιᾶσ οὐ Ν.Τ. ατεεῖς, 3τά εἀϊείοπ, Ὁγ ΚΝ. Ε. Μουϊίοη. 
Η.Ὁ.Β. Ηκαβεηρβ᾽ Ὀἰςοηδγυ οὗ τς ΒΙΌ]ς (5 νοἱβ.). 





ΠΕΤΡΟΥ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Β. 

1. 1. ΣΥΜΕΩΝ! Πέτρος δοῦλος καὶ ἀπόστολος Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῖς 
ἰσότιμον ἡμῖν λαχοῦσιν πίστιν ἐν δικαιοσύνῃ τοῦ Θεοῦ ἡμῶν καὶ 
σωτῆρος Ἰησοῦ Χριστοῦ" 1. χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη πληθυνθείη ἐν 

Υ Συμεων ΜΜΑΚΙ;Ρ βγττ., Ττεβ., Τί., ΝΗ; Σιμων Β, νυΐξ., 588.) ΒοΒ., ΜΗ. 

ΟΠΆΡΤΕΚ Ί. Ὗν. 1τ-2. Τὰς Ογεείδηρ. 
“ Βίπιεοη Ῥείεσ, βίαδνε δηὰ δροβιίίες οἱ 
7εβὺβ ΟὨτῖβι, ἰο ἔμοβε ννῆο πᾶνε οδιδίπεά 
ἃ [ΑἸ οὗἩἨ εαυδ] ποπουῦ 1 οὖν ον, 
τπγουρὰ τῃ6 Ἰυδεῖςς οὗ οὖν αοά ἀπά 
ϑανίους [εβι8 ΟἾγίβε. ὅτσᾶος ἀπά ρεᾶςς 
θὲ τι] ρ]εὦ υηΐο γου ἰπ τῆς βανίπς 
ἈΚπονϊεοάρσε οὗ ουὖς Ἰνοτά.᾽" 

ες. ᾿. Το ἔοσττῃ Συμέων ἰ8 Οηἷγ οποα 
πὠδεὰ εἰβεννμεῖς οὗ Ῥεῖεσ ἰῃ Αςῖβ χν. 1:4. 
τοῖς κιτιλ, Τῆς ηυεβιίοη 458 ἴο ῆΟ δτὰ 
ἴῃς δςοῖυδὶ τες ρίεηιβ οὗ ἴδς ἰεζίεγ, ἴ8 
ταλιίεσ ἔοσ ἀϊβουββίοῃ ἴῃ δε ἱπισοδυςοη 
Τδᾶρ. νὶ. 1. Τῆς ρῥγεβυπιρίίοη ἰδ ἰῃ 
νοὺς οὔ Ὀοὰγ οἔποη- νη βῃ ΟὨ γι βιίδηβ. 

ἡμῖν. ρῥτοῦδοΪν τπεᾶηβ, ἰπ δοσοσγάδπος 
Ψ ἰἴ8 υ86 εἰθεννθεγα ἴῃ τς ΤοΒαρίεσ, 
186 ψΒοΙε ΟἸτιβείδη οοπιπιιηΐτν το τ Ὠΐοἢ 
τῶε τυτίτες Ὀεϊοηρβ (βες ἱπίσοά. ῥ. 186). 
ἰσότιμον. [Ιἰ ἰδ ἀουδεῖα! ψΒεῖδετ ἴσοτ. 
ΤαΘΆπ8 “Ἶἶκα ἰπ Ὠοπουγ" οὐ ΚἾἶκε ἰῃ 
ναῖυς ". Βοιἢ πιεδηίηρβ αγε ἑουπά (οὐ 
Μάδγοσ, Ρ. 80). γε πᾶν οοπηρασε [Π6 
δεηβα οὗ τιμή ἱπ ν. 17 (8ες ποίε), 
ΨΒοτα (6 Βεῆβε 18 οἰ θαι οὗ δῇ Πποποὺσ 
ςοηξετιτεὰ (ο. τ Ῥεῖοτ ἱ. 7), νὨϊο ἢ τνουἹά 
Ββυρδεβὲ (ἢ βᾶπιὶθ τηεδηΐϊηρ ἢετε. ἐν 
δικ .... Χριστοῦ. ἐν ἰδ ἰηδίγυ- 
ταεηϊδὶ,. δικ. ὯΔ8 ἴῃ βεῆβε οὗ “ 7υδεῖος᾽" 
οἵ “ἱπηρασεδι ιν," δηᾶ ἰ8β ορροβεά ἰο 
- Ὁλημψία,. Οοὰ ἰβ 20 τεβρεςίεσ 
οἱ Ρείβοῆβ. ΤὭεσα ἰ8 π0 ἀϊβιϊποίίοη ἴῃ 
ΗΪδ8 βἰρῃβε δεύνεθη ἴῃς ΖΑ οὗ δὴ ὄνο- 
υὐἰΐπεββ, ἀπ τῆς ἕδι οὗ ποθ “Ψ8ο 
δανε ποΐβεε ". ΔΙ 1818 ποη- τΠεο]ορὶ- 
οΔ] βεηβε οὗ δικ. ο΄. ἄδικος ἰπ Ἡεῦτεν 
μηξὶς Η πκὶ 1 ]ομη 1. 9. Θεοῦ τείετβ ἔα 

ἰδὲ, οῦ. ]οῆπ χχ. 28. σωτῆρος, ἃ {Π|ε 
υδεά Ὀγ ἴῃς Επιρεσοσ. “ ἔοι αν ψνὮ 
πε ενετίδβεῖπρ ἀροϊπεοβὶβ ἰδὲ ἤδυπίβ 
ἰξβεῖ ἴῃ ἴὯ6 ραρυτὶ δηὰ ἱπϑογιριίοηβ οὗ 
Ῥιοϊεπιαίς απά ἱπιρεγίαὶ ιἰπλε8, ἰεπάβ 
δίγοηρ βυρροτιὶ ἰο νγεη απ 8 σοπίεη- 
τἴοη (ΖΝΤΥΝ, Ρρ. 335 8.) τπλὶ ΟἾγί8- 

ἴδλπβ ἴτοπὶ [6 ἰδίξεγ ρατγὶ οὗ ἱ. αἹῇ. 
οηναζά, ἀεἸθεγαῖεϊυ δδβυτηεα ἔοσ {πεῖς 
Ὀινίπε Μαβίεσς (Ὡς δ ταβεοίο εν τδδὲ νγνῶβ 
ἱτηρίου θῖν διτορδίεᾶ ἰὸ {πεπηβεῖνεβ ὈῪ 
Βογηθ οὗ {πε Ψοῖβί οὗ τηξῃ" (ἰ.6., [ῃ 6 
Ἐπιρεσοσβ). Μου]ίοη, Ῥγοίΐερ. Ὁ. 84 (οὕ. 
ϑρίτια, Ρ. 523; ῇμδβε, Ὁ. 8, τἰϊ, γοδ). 
πίστιν ἐν δικ. οὯπ Ὠαγάϊγ ὃς ἰδίκθη ἴο- 
ξεῖδες (οἷ ἘρΆ. ἱ. 15, τ Τίπι. {ἰϊ. 13), 28 
τῆς τεϊδθοη οὗ ἴῃ6 Ῥεϊίενεσ τὸ ΟὮσίβὲ ἰῃ 
1818. δορί βι!ε ἰ8 γαῖῃεγ ἐπαὶ οὗ γνῶσις οΥ 
ἐπίγνωσις (ο΄. ν. 2). (7. Ζαμη. 1πίτοά. 
.. ῬΡ. 218-90). 

εἰ. 2. χάρις . . . πληθυνθείη. : τῆς 
Βᾶτωβ ἱνπὸ ἐὐνηιήᾳ ωεν 8ἃ8 ἰπ 1 Ροΐ, 
ἷ, 2. πι εἰ τοῦ Κυρίον ἡμῶν. 
(Εος Πἰδβίοτν οὗ ἐπίγνωσις δὲ ἶνας, 
ποῖε, ΡΡ. 171 Π. ; Ἐοδίπβοη᾽ 8 Εχεμγσμς ἴῃ 
ἘῤδΜεξίαπ5.) ἐπίγνωσις ἴῃ τἢϊ8 ερίβε|6 
οοιτεβροηβ ἴο πίστις ἴῃ τῇς Ραυϊης 
βεῆβε (ϑρίτἴδ, Ρ. 522). ἴῃ ἔοῃι. ἱ. 21 
γνόντες 15 υδεὰ οἱ τῆς ἱπηρετίεςς Κπον- 
Ἰεάρε οὗ αοἄ ροεβεββεά Ὀγν ἴδε μεδίβεη 
ψνοσὶά, δηὰ ἴῃ ν. 28 ἢε ςοπίγαβίβ ἕξ ἢ τἢς 
ΟΠ τί βείδη οὕ ξπίκι Κπονϊεάρε οὗ αοά. 
(καθὼς οὐκ ἐδοκίμασαν τὸν Θεὸν ἔχειν 
ἐν ἐπιγνώσει.) (Γ΄ τ Οος. χίϊ!. τ2, (οἱ. 
ἷ,. 9. “ ἐπίγνωσις, ᾿Ἰηνοϊνίηρ ἴῃς ςοπιρὶ εἴα 
Δρρτορτίδιοη οὗ 811 ἐγυϊῃ ἀπά τῆς ἅπτε- 
βεσνεᾶ δοαυίϊεβοεηςα ἱπ οὐ ψ}}], ἰβ τς 
οδ] δηά Ἴσον οὗ τῆς Ὀεϊϊενετ᾽β οοῦγβε "᾿ 
τιρμιοοῖ, ποῖς οη (οἱ. ἱ. 9). ΟΝ [πιγοά. 

Ῥ.- 209; ποῖε ν. 8; Ραρεῖ, δῤέγέἑ οὗ Ὀϊ5- 
εἰβίἑησ, ρΡ. 112 ἢ. ἐπίγνωσις ἱπηρ|168 ἃ 
τῆοσα ἱπεπηδις δη ἃ ρειβοπδὶ σεϊδ!οηβἢὶ; 
ἴδδη γνῶσις. [τ ψου]ά 6 ἃ υδεΐῃ! νος, 
βεεΐηρ ἴμαὶ γνῶσις ῃλά Ὀεςοπια Δββοοίδιεὰ 
ψ 1} Οποβαςίβηι, ἔβεπ ἱποίρίεπε ἰπ τῇς 
Οδυγςῖ. ΜέαγοΣ αυοῖςεϑ ΟΙεπι. ΑἸεχ. δέγονι. 
ἴ. Ρ. 372, ἀπά δ ἐγ.» νἱ.» Ρ. 759, Ἴδετε κατ᾽ 
ἐπί ν ἰβΒ {ῆςς οΟρροβεὰ (ο κατὰ 
περίφασιν ( -- Οη ἃ Ὀτολά ψεπεγδὶ νίαν, 
ς΄. Μαγοτ᾿βποῖςε, Ρ. 213). ἀτᾶσε δπά 
ἃτε ταῦ ἰρ]1οἀ ἴῃ δηᾶ τπσγουρ τΠῖ8 τρογα 
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4 1 Οος. ἱν. ἐπιγνώσει τοῦ κυρίου ἡμῶν, ͵  
:8, Χεω. 

ΠΕΤΡΟΥ Β 1. 

4. "ὡς πάντα ἡμῖν τῆς θείας δυνά- 

ον 3.3, μεως αὐτοῦ τὰ πρὸς ζωὴν καὶ εὐσέβειαν δεδωρημένης διὰ τῆς ἐπι- 

1, 6, 5. 

ἴσχον θεον και ἰησον τον κνυριον ἡμων ΜΒ55. μεπε͵γαιν, Τί., Ττεξ., ΝῊ ; οπι. 
τον θεον καὶ ἴησον Ρ, νυΐξ., Μίηυδο., 69, 137, 163, ϑρίτϊα, Ζαδη., Νεβεῖς. αὶ 
βίγοηρ ἀγβυπιεης ἴῃ ἔδνουτ οἵ οπκίβδίοῃ ἰβ ἴῃς ἕαςι (δὲ ςοπείβίεητν τγουρπους (ἢ ς 
ερίβιϊς 1εβὰ8β δίοπε ἀρρεᾶγβ 88 ἴῃς οὐ͵εοὶ οἵ ἐπιγνωσις οἵ γνωσις. Αἀάϊεϊοπαὶ 
οοπβτηηδίίοη ἰΒ ἔπε 86 οὗ αντου (δβἰπᾳ.) ἴῃ ν. 3. 

ἱἐπεϊπιδῖς ἤεατὶ κπονϊςάρε οὗ [εβὺ8 ΟΠτίβε, 
ἰῃ οςοπίγαβὲ ἴο ἃ πιεῖε δάγγεη γνῶσις. 

γν. 3,4. Τὰς ΡῬγονιΐδες αμπὰ ἐδεὶνγ 
ϑομγοσ “ Ἰπλδβπιυςἢ 48 Ηἰβ Ὠϊνίπς Ρονγεῖ 
848 ρτδηϊδὰ 8 411 [Ὠίηρβ τπδὶ ἂτε πεεάεά 
ἴον ᾿ς δηά ρἱεῖν, ΌὉν τιδᾶηβ οἵ ἴδε ρεῖ- 
δοηδὶ κπονίεάρε οὗ Οπς ψῆοὸ οδἰϊεὰ 
8 ὉΥ ἴῃς ἱπιργεββίοη οἵ δίβ οὐνὴ βίουυ 
Δηὰ ἐχοοίεπον ; δὰ τπγουρἢ τπΐ8 ροτΥ 
δηὰ Ἐχοαί!επου ἤᾶνε δεη ρταπίθά ργο- 
Ὠχῖδεβ {πᾶὶ ἂὲ ρῥγεοίοιβ (9 8 δἃπά 
Εἰοτίουβ, ἐπ ογάεγ παῖ, Ὁ πηδᾶπβ οὗ 
τῆεβε, γε τὶῖρῃς Ὅς ραγίδίκεαβ οὗ ἴῃς 
Ὀινίης Ναῖυτγε, δβολρίηρ ἴῃς οοτγυρείοη 
ἐδαῖ ἰ8 ἰῃ ἴῃς ννοσϊἃ οὐνπρς ἴο ἴἰυδὲ.᾽᾽ 

ὙΒγουρδπους τΠϊ8 ραββαρε, ἴδε σοπέγαβὲ 
Ῥεΐννεεη ἡμῖν, ἡμᾶς, ἀπά 2 Ρ. ρίυς. ἰῃ 

(νεσ. 4) πιυδὲ Ὀε ργεδβεγνθά. ἡμῖν 
ἱπ1ρ}1ε8Β ἴδε δροβίοϊίς ςἴτγοῖς, ννῆο, ὉῪ 
νἱγτίας οὗὨ τοῖς οὐνὴ εχρετγίεηςς οὗἉ ἴπ8 
δόξα Δηά ἀρετή οἵ ΟὨτίδι, ἅτε δθ]α ἴὸ 
ἐγαπβϑπιῖξ ἴο ἴῃεβε τεδάεγβ Ἴαγίδί πη ῥγο- 
τΐδεδ “Ῥγεοίουβ ἴο υ8, δηὰ ρίίοτίουϑ.᾽"" 
(8ο ϑρίτα, νὴ ϑοάςη). 

νει. 3. τῆς θείας δυνάμεως ἰ5 τὸ ΔΝ 
ΑΙ ἃ ρΡϑ!]οβορῃίς ἴοστη (Ραῖο, 10. 
534 Ο., Ατίβι. Ῥοΐ. νἱῖ. 4) οὔ. τὸ θεῖον 48 
υδεὰ Ὁγ 851. Ραυ] ἰπ βρεακίηρ ἴο Ρῃ]]1οβ8- 
ΡΒ εῖδ δὲ ΑἸπεηβ (Αςὶδ χνὶϊ. πἦν Τδε βυῦ- 
ἦεοι ἰδ ΟἸεῖβε (ο΄, δύναμις κυρίον, [υκο χ. 
17 1 Οοτ. ν. 4; 2 Οον. χίϊ. ο; δηάν. τό, 
οὐ τιῖδ οπαρίε). ὙὉὙῆε ρῆγαβε θεία 
δύναμις ἰ5 σοηιαϊπεά ἰπ δη ἰπεβοτίριίομ 
οἵ ϑιτϑιοηίοθδα ἱπ Οδγία ἱπ δοποιγ οὗ 
Ζευδβ Ραηπεγηεσίοβ πὰ Ηεκαῖς, δεϊοηρ- 
πᾷ ἴο ἴδε ει ἱπιρειίαὶ ρεγίοά. 2 
Ῥεῖοσ νου! ὰ ἔπ 6 ἀνδι!ηρ Ὠἰπιβεῖζ οὗ 
οἣς οἵ “ τῇς {ΔΠΊ} Πὰς ἔοτπηβ ἀπ ἔογηγυ 
οἵ τεϊἱρίουβ ἐπχοιίου ᾽᾿ (Π εἰββυιδηη, Βέδὶθ 
δεμάϊες, Ρ. 367). αὐτοῦ 18 τΆΚεῃ 48 τὸ - 
ξειτίην ἴο Κυρίον ἴπ νεῖ. 2, νι ΐο ἢ 
ψουὰ Τοοπῆγπι ἴδε τελάϊηρ δάοριεά. 
πάντα... τὰ πρὸς ζωὴν καὶ εὐσέ- 
βειαν. ζωή [8 τῆς πεῖν [1 τπατ ῬεΙοη ΡΒ 
ἴο δεϊίενετβ ἰη ΟἾγίδι,. εὐσέβεια ἰ8 4150 
Τουπὰ ἱπ τῆς ἱπβοτίρείοθ αᾳυοιοὰ ἀῦονς. 
ΤῊΐβ ννοτά δηά [18 οορπηδῖεβ ὅστε ἔουπὰ 
ἱπ Ν.Τ. οὨἱγ ἰπ Αςί;, (πἰ8 Ερίβϑε]ς, δπὰ 
ἰπ ἴδε Ῥαϑβϑίογδαι Ἐρίβι!ιεβ. ὙΒΟΥ ἃτγε δἷβο 
σοϊσοη ἴῃ ἰπϑοσγί ριίοηβ οὔ Αϑία Μίποσ, 
δηὰ ννεσε Ἀρρδγθηῖῖν ἈΠ Πᾶς τοΓπῚΒ ἴῃ ἴμς 

τεϊϊ σίου Ιδηρυᾶφε οὗἉ ἴ!ε ἱπιρετίαὶ ρετὶοά. 
ἴῃ εὐσέβεια, ἴῃς ἐπηρΠΔ5ἰ8 οὗ πιεδηΐηρ [168 
τονναγὰβ “" φοάϊ πη 688.᾿" ἰπ 118 ργαςιίοδὶ, γαῖμεσ 
ἴδῃ ἰϊ8 ἀενοϊίοπδὶ δβρεοῖ, ἐ.9.. νπᾶὶ αοά 
τευῖγεβ οὗ πηᾶῃ “ ρίουβ ςοηάυοι᾽᾿, πὶ 
Τίπι. ἐϊϊ. τ6 ΟἸγίβε ἰβ βροίεη οἵ 88 “ τῃ6 
βεοτγεῖ οἱ ρίειν "(τὸ τῆς εὐσεβείας μνστή- 
τον). Ὑπε Τσοπ)υηοτίοη οὗ ἴῃς ὕνο ἰάδαβ 
ἰω δηὰ εὐσέβεια ἰ8 εἰρηίβοδηι. Βαϊ ρίοι 
ἀοεβ ποῖ πᾶστονν, δυξῖ ἐεχρδηὰ ἴπε ὕσο- 
νίηοςς οὗ 6. Τῆς [ὸ ἱπ ΟἾγίβι ἰδ 
ποῖ “4 {π||π ργονίπος οὗ ρεουϊδσ Ἔπιο- 
τίου . .... 1ἴννὲ ἔδαγ ἴπδὶ ἰξ πᾶν ἰοβα 
ἰδεῖ ἴθ τς ναβδὲ δπὰ οἴξεη ἰαννῖεδβ υπὶ- 
νεζβε οἵ 16 Ῥεπεδία, ἴῃς ἄδηρεῖ ἰβ ἴο ὃς 
νετιεὰ ποῖ ὉΥ ν Δ οοηιγαοῖίηρ ἱξ 
νυ ίπ ἃ πάτσοννεῦ βεϊά, Ὀὰς Ὁ βεεκίηρ 
ἐτελῖεσ ἱπιθηβιεν οὗ [πὶ ἰῃ ἄεερες δηὰ 
τῆογα βυδηγίδϑῖνε οοπιπηυηίοη νπῖἢ πα 
Ηεδὰά Ηἰπιβεῖ πὶ τῆς πεάνεηβ᾽" (Ηοτῖ, 
Τῆς αν, ἐδε Τυμίᾷ, απὰ ἰδὲ Χιΐξε, 
Ρ. 147). δεδωρημένης (--" ρἰεά " ος 
“ ρταηιεά᾽"). Ὑηι8 ννογτὰ δπά {8 οορ- 
πϑῖεβ δἰ νναυβ ΟΔΓΓΥ ἃ Τεγίδίη τερα] βεῆβα 
ἀεδοτιδίης δὴ δοὲ οἵ ἰδγρε-βαπάεά 
δεπεζοβίιυ. Οὐ. Μαικ χν. 45 οὗ ἴδε 
ἱνίπᾳ Ὁ Ῥηδιῖε οὗ (πε Ὀοάγ οἵ [εἐβ8ὺ8 ἴὸ 
ΟΒΕΡ ; ]οῇπ ἰν. το; [Δπ|ὲ8 ἱ. 17. Τῆς 

ΒΑῖὴς δεῆβα 8 ἰουπὰ ἰπ ἀδῃ. χχχ. 20, 
Ῥτον. ἱν. 2, ἴ8α. ἱχίϊ. 3; δπὰ ΟἿ. .1.8. 
5177 (111, Δ.0.} στ τείεγεπος το ἔπε σε 
ΌνΥ Μδοὺβ Αὐτεϊυβ οὗ ἃ πενν ἰανν-ςουτῖ, 
ὁπότε ἐδωρήσατο τῆι πατρίδι ἡμῶν 
[τ]ὴν ἀγορὰν Τὴν δικῶν. τοῦ κι ἐσ 
ἀντος ἡμᾶς. Τυάρίηρ ἔτοπι ὑβᾶρε εἶβε- 
1. μεν ΝΣ εἶδῳ τείεγεηςς νουϊὰ 
δεῖ ὃς ἴο ἀαοά, ννῆο ἰβ αἰννᾶυβ ἴῃς 
ΟαΙεσ. 2 Ρεῖεσ, δονγενεγ, ϑῆοννβ ρτεδὶ 
ἱπάερεπάεηος οἵ τπουρῆς ἰπ οἵδποῖ ἀΐγες- 
τἰοπβ, δπὰ ἰξ ἰ8 πιοῖς ᾿ἰκεῖὶν τπδὶ (ἢ 
τείεγεπος ἰβ8 το ΟἾγίβί, Ἔβρεςιδιν 45 ἐπί- 
γνωσις ἰ8 υδεὰ σοῃδβίβεεηε!υ ἰπ γαϊδιίοη ἴὸ 
ΟὨτῖβε (1. 8, 1ἴ. 2ο). (ϑο ϑρίτα, νοη 
ϑοάεη, Μαγοι). “ ΟὉορηϊτίοπετι ἀεὶ ργας- 
βυρροπὶες πδες ερίβιυϊα, νετ. 3. Οορηί- 
τίοπειῃ δυΐεπι Ποπιίηϊ ποβίσὶ, πεῖρα [ἐδ 
ΟἈτίϑιὶ υὑτρεῖ ρῥγορτίε (Βεηρεῦ. ζ. 
2. ΟΙεῖ. ἰχ, 5. ἱστὸς . .. ἐγένετο 
σ καὶ οὕτως ἡμᾶς ἐκάλεσεν. ἰδ 
δόξῃ καὶ ἀρετῇ. Ηδ58 ἰδίᾳ Δη ἱπιεηδίνα 
ἴοτος Βεῖε, ἐδ τὶ ἴξ δὴ ἜἼχμαυβιβά βεπβα 
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Ὑνώσεως τοῦ καλέσαντος ἡμᾶς ἰδίᾳ δόξῃ καὶ ἀρετῇ, 4. δι᾽ ὧν τὰ 
τίμια ἡμῖν καὶ μέγιστα 3 ἐπαγγέλματα δεδώρηται, ἵνα διὰ τούτων 
γένησθε θείας κοινωνοὶ φύσεως, ἀποφυγόντες τῆς ἐν τῷ κόσμῳ ἐν 

1 δια δοξης και ᾳ« ΒΚΙ,, 31, ΝΗ. Ἐδουστοηςε οἵ δια ἴῃ νν. 3,4 νουϊά Ιεδὰ 
4ο ἀπ ορταρὮν, πὰ Ἴοοττεσείοη ἰο ζεηϊεῖνα ΘΑ ΒιΪν ἐο οννΒ. ὙΠπε νεσβίοῃβ ἅτε υπδηΐ- 
ἕπου ἰπ ίανους οὗ τς τεδάϊηρ δἀοριεά. 

Ξτιμια καὶ μέγιστα ἡμιν Β, Βγτρ, δρες., ΝῪῊ, Μαγοζ; μεγιστα και τιμια ἡμῖν 
ἌΟΡ, βυτ1ρ (Α, βυτρ υμινὴ, 13, 31 ὁ Ὑτοῦ. 

Ζ,ΕΙΕΙΥ δαυϊναϊεηι το ἃ ρετβοηδὶ ργοπου ὃ 
Τῆς Σαρμδες ᾿οην. ἷῃ τῇς ἰογπηεῦ 
ἑἐπιετρτειϊδιίοη ϑνουἹὰ δειϊες οαττΥ οἡ [86 
.8εη8ε οἵ πάντα. δόξα ἰδ υβεὰά ἴῃ βεπδε οὗ 
]ομη ἱ. 14. ἀρετή ἰ5 Δη ἱπιετεβείηρ ννογά. 
ὝΒετε ἰ8β οοπϑιάεγαῦ!ς ενίδεπος ἴο Ῥγονὲ 
κῶδε ἰξ ἰδ ποῖ υδοὰ ἤεῖε ἰῃ τῆς ογάϊπαγν 
ατεεκ ῥμοθορῃίςαὶ βεπβε οἱ “ νἰγῖας,"᾽ 
ΔΙΙΠουρὴ τς οοπιδίπαιϊϊοη οἵ δόξα 
δηὰ ἀρετή ἰβ ποῖ ἱπίεαυςηιν ἐουπὰ 
ἤπ ΡΒΠΟβορῃῖςαὶ νυυτὶεἰηρδ (οὐ. ΡΙΑῖ. δγνῤ. 
208 Ὁ. Ρῖίαξς. Μον. 535). εἰββιηβηη, [ο]- 
Ἰοννίπρ με ϑιγαϊοηίοθςαπ ἱπβοσίριίου 8]- 
τεδὰγ πιεητοπεά, γεπάετβ “ πηδηϊξεβιδιίοῃ 
οἵ ροννετ,"" ἐ.6.,) ἴῃ πιΐίγαοὶς (οῤ. οὐέ. Ρρ. 
5-907). [ῖπ χ Ρεῖ, ἰϊ. 9 ἴτ 15 υδβεὰ τη 
Ρίαταί, ἰΏ ἰχχ βεῆβε -:- ""ργαίβεβ᾽ 

(προ. (ς Τπυς. ᾿. 33) ἴῃ Ρ. 
ΗΙΡ. χν. “3 8. (111. Β.6.} τὰς γουηρεῖ πιεη 
Φτε εχμοτίεά ἴὸ εηρίου πεῖς Ῥοάϊθβ 
“αὐκαίρως τὴν ἀπόδειξιν ποιη, 
“τῆς αὐτῶν ἀρετῆς, “ἴῃ ἃ εἰπλεῖν ἀἰδρίαν 
οἵ τιμεὶγ ργοννεββ᾽᾽" (α. δπὰ Η.). [Ιπ ἰδίες 
Ῥαρυτ τή ἰδ υϑεὰ 45 {Π|6 οὗ σοιιγίεβυ, 
ΠΗ Ρ, ΟχΥ. 71, ἰϊ. τ8 (ἐν. λ.0.). εἴ σον 

ξειεν τῇ ἀρετῇ --΄“ ἰΓ ἰξ ρΙελβε γοὺγ 
Ἐχοείιεπου ". Ἐουςδτι ἀεβῆπεβ ἀρετή 48 
“ νἱἷτῃ ἀϊνίπαπι αυᾶε τηΐγα Ὁ 1]16πὶ ἰπ τηοάτπὶ 
Βοπιίηίδυδ Ἰαδοταπερυβ βαϊ αἵεπὶ δἤΐεγγεῖ ᾿" 
ΝΑ Ἡοτιβ ποῖς, σ Ρεῖε, Ρ. 129 δπὰ 

ΜΕ, ϑ8εριῖ. σροδ). 
Τῆς ρῆγαβε τοῦ καλέσαντος .. . ἀρέτῃ 

Ὁοπίδὶπβ οπα οὗ ἴῃς βπεβὲ ἰάδδβ ἰῃ τῃ6 
ΝΎ. ννμαῖ ἽοουἹὰά ὃε ἃ πιοτε εβξεςϊίνε 
ἌΠθνΕΙ ἴο τἢς ἱπίε!!εοτυλιίβεη οὗ ἴδε 
Ὁποβεῖς τδαςμοῖβ οσ ἰϊ8 τηοάεγη Ἔαυΐνα- 
Ἴεηι, ἴδῃ τῆς ἱπηργεβδίου ργοάυςθδ ου 
δε [ἵνεβ οὐ τβεη, δηὰ Ἄβρεοίδ!!ν ἴῃ 6 βαγὶν 
«ἰβείρ]εθ, Ὁν τῇς Ῥειβοπδι τυ οἵ [εβ8ι8 } 
ὝΒΕεΥ Ῥεπεϊὰ Ηἰβ ρίογυ ἴπ τς εν άδηςςβ οὗ 
τηϊγαουϊουβ Κπονϊεάρε δηὰ ρόννεσ ψ ὨϊοὮ 
“6805 δμοννθά δ {πε εἴπιε οὔ πεῖς 9411] μη 
ἡ, 42, 47-51; [ὑυκὸ ν. 4). Τβεὶς βεῆβε οὗ 
Ηἰβ πιοσδὶ ρτεδίῃςββ ονεσζοᾶτης 41 γεβίβι- 
πος οὐ {πεῖν ρᾶτὶ (ὐκε ν. 8; ]οδη ἰ. 49). 
12 Ρεῖ. 18 Ιαοκίηρ ἴῃ ἀενοϊζίοπαὶ Ἔχργεβ- 
“δίοῃ, δῖ8β δροϊορειίς ἔοσ ἴῃς ρεῖβοη οὗ 
ὍΒγίβε ἰ8β σᾶβὲ οὰὐ πιοβὲ εἤἥεςξίνε [ἰπ68. 
Ἐκᾶβοη οᾶπ ΟΠΙΥῪ ΤοπΊρδ88 ἴπε ἔδοῖϊβ οὗ 
Ἐενεϊδιίοη, ἰῃ τοττὴβ οὐ ἀπεϊποιηῖεβ, δηὰ ἐξ 
ὧ8 νδῖῃ ἴ0 τηδεῖ ἰπδάεαυαις (Πεοτίε8 οἵ [86 

τδοὴ οἵ Οπεῖδε Ὁ ἀορπιδιίς βυδιεεῖγ. 
Βς {ἱξε δῃά Πεδῖὰ οἴου νοτά, ἱξ [18 ἰρ- 

πἰδοδηος ἰβ ἰὸ Ὀ6 ΔΗ υπάετειοοὰ, τηυδὲ 
Ὀε Ιοοκεά Ὁ ἰαγρεῖν 2485 δὴ δοῖεὰ 
ΔΙῖδῦϊς, δηὰ ΤΟ γί βιίδη ἴεηοο---ἰῃ 

τι ῤγεσδίοη οἵ δόξα καὶ --ὶβ δὴ 
ἱπαϊβρεηβαδὶς Ἴοηβεϊυεης οἵ ἀορτηδες 
ἀρουα 

εἴ. 4. δι’ ὧν. Ἐεΐοτεπος ἰΒ το δόξῃ 
καὶ ἀρετῇ (δο ΚΙ, Ὠϊει] εἶπ, Ν εβίηρες, 
Βεΐοκπεσ, Μάγοι) ἐπαγγέλματα -- “ρτο- 
τηϊβεὰ δ᾽ εββίηρϑ ᾿". Ο ἄουδε ψῆδὶ 2 
Ῥεῖεσ [88 ἍἽδίεῆγ ἰῃ νίενν ἰδ τῆς ραγίςυϊας 
Τοπλργεῃεηβίνε ἐπάγγελμα οἵ Ηἰβ ϑεοοπά 
Οοπιίηρ (οὐ ἰἰΐ, 4, ἐπαγγελία Δηὰ [ἰἰϊ. 13). 
Τῆς Ῥαζοιυβία νν"}}} θὲ τῆς νἱπάϊςδιίοη οὗ 
Δ11 πηογὰὶ ἂπὰ βρίγιευδι εῇοσι, ΟΒγίβι 
Ῥτοσζηϊβθὰ ἔογρίνεμδββ ἴο ἴῃς βἰπέῃ!, γεβὲ 
ἴο ἴδε ννεᾶσγυ, ςοπιέοτί το ἴῆς βδά, πορε ἴο 
τὰς ἁγὶπρ δηά [{{πἰ ἴο τε ἀελά. 1 (δα 
τείεγσεηςε δάοριεά δδονε οὗ δι᾽ ὧν ἰδ 
οοττεςῖ, πε βεπβε ψουἹὰ Ῥε τμδὲ ἱπ πε 
ομαγδοῖεσ δηὰ ἀδεάβ οἱ ἴῃς ἱπολιπδῖς 
Οπε, ψε βλγε ἃ ̓πρρ οὶ μὰ ἔδδι ἰδ [8616 
ἃ Ῥιογηἶβε. ς ἐπα τὰ τὲ βίνεη, 
ποῖ οηἱν ἰη ψοζὰ δὰῖ ΤΟΝ εἰπὸ τς Τῆς 
νεῖυ [ππ| οὗ ΟἸτῖϑε διηοηρς πιεη, ἢ [18 
δόξα δηὰά ἀρετή ἰδ ἰδεῖ Γ τῆς Ῥτοπηίβε οὗ 
τς, αηὰ τε Ῥαγουδία Ἔεχρεςιδιίοῃ ἰ8 4180 
ἃ [αἰτῃ ταὶ Ης [ἷνεβ πὰ γεὶρηβ ἰπ ρτᾶςς, 
Βανίηρ “τεςεἰνεά γ᾽ 8 ἔοσ τηδη ᾿". ώ- 
ρηται. Ῥαββῖνε, βεαὲ ποῖε οῃ νεῖ. 3. ἵνα διὰ 

ν. ... φύσεως. τούτων τεΐετΒ ἴο 
ἐπα. τα. Τδε δορε ἂπά ἔδίτῃ κίη- 
ἀϊεά 'π υ8 Ὀγ ἴδε Ῥτοπηΐβεβ ἅσε ἃ δοῦγος οὗ 
πλοσᾶ] ροννεσ. “ὙὮς Ὠἰδβίοτγυ οὔτμς τηδιεγίαὶ 
Ῥίοξτεββ οἵ ἰῆε τᾶσε ἰβ ἴῃς Πίβίοσυ οὗ ἴδε 
ξτονίης ροννεῖ οὗ πιδῃ, γίβίηρ ἔγοπὶ ἴῃς 

ἄυα! εχιεηβίοη οἵ Πΐ8 δ] δῆς εβ νυ τ τῆς 
Ὅσο εβ νυ ὨΙΟὮ βυττουηά Πίπι.. . . Ης δγῃλϑ 
Ἀἰπηβεὶ Γυν ἢ της δισεη στῆ οὗ Ὡς ννἱπὰβ πὰ 
τῆς ιἰάε8. Ης ᾿ἰδεγαῖεβ τπὸ ἰδϊεπὶ ἘΠΕΙΡῪ 
ψ Ὡς πα8 θεδη ςοπάεηϑβεὰ δηὰ ἐγελβυγοὰ 
ὋΡ ἰῃ οοδὶ, ἱγαηβίοστηβ ἰξ ἱπίο Βεδῖ, 
ξεπειδῖεβ βίεδπι, δηἃ δύνεερβ δοσοαθθ 8 
ςοπεπεθις ψϊβουῖϊ τυεαγίηθβθβ, δπὰ ννττῃ 
τῆς βνν ϊθπεββ οἵ ἃ δἱγά. . .. Μονίησ 
ἔτεεῖν ἀιαοηρ ἴδ διαρεπάουβ ἐπεγρίεβ ὉΥ 
Ὡς ἢ Πα ἰ8 ἐποοτηραββαὰ, πα ἰ8 δβδίιτοη ἰπ 
τηεῖτ βιγεηρίῃ, δπά πεν ρῖνα ἴο δῖ8 νοἱἱ- 
ἘΠ 5---ροννεῦεββ ἀραγὲὶ ἔγοπὶ {πεπη---ἃ 
ἴδλῖζε ἀπά εβεςιίνε ἐχργεβδίοη. Τδε ί8- 
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ἐπιθυμίᾳ " φθορᾶς. κ“. καὶ αὐτὸ " τοῦτο δὲ σπουδὴν πᾶσαν παρει-- 
ἀποφνγ. σενέγκαντες ἐπιχορηγήσατε ἐν τῇ πίστει ὑμῶν τὴν ἀρετήν, ἐν δὲ τῇ 
ἐουπὰ 
Βετο συῖν. ἀρετῇ τὴν γνῶσιν, 6. ἐν δὲ τῇ γνώσει τὴν ἐγκράτειαν, ἐν δὲ τῇ 

ς Ἄεδη. 
Απαδ.:, 
9, 21, ΡΙαί: βγοίαξ. 3106. 

ἴΟΣΥ οὗ πηδη᾿ Β {συ ρἢβ ἴῃ (πα Ῥγονίπος οὗ 
δὶθ ίρμες δηά βρίγιιδὶ 11 18. δἰδϑο 186 
Ὠἰδίοτυ οὗ ἴδε ρτδάυδὶ εχίεμϑίοη οἵ δὶ8 
δἰδπος ἢ ἃ Εοσος ὙΠ ἢ 8 ποῖ Πὶ8 
οννῃ.. .«. ἴπ ΟΒείβε μὲ ἅγθ " πιδάς ρδι- 
τλκεῖβ οὗ ἴτε ἀϊνὶπε παῖυγε᾽ ᾽᾽ (Παΐε, 
Αἰοηφηιεηΐ, ΡῬΡ. 416, 417). θεία φύσις ἰδ 
οτἱ σἸΏΔΙΠΪ ἃ Ὁ ΡΠ οδορῃὶς ἰεγηι, οὐ Ρίδῖ. 
ϑγρεῤ. ᾿.. 6, ῬΏΠο (εἀ. Μδηρογ), ἰϊ. ΡΡ. 51, 
647; ἴϊ. 22, 143, 329, 343. θεῖος ἴ8 
ἔουπά ἱπ ἃ ραργτιδ οὗ 232 Δ.Ὁ. -ὶ “ ἰπη- 
ετίαἱ ̓̓  (Π εἰξβπιδηη, οὐ: εἰέ. Ῥ. 218, ποίε 

2). ῬΙΟΡΑΟΙΪΥ 2 Ρεῖεσ 18 ἢεσα αρδὶῃ πηδίκίπ 
8ἐὲ οὗ ἃ ουγτοηὶ το] ρίουβ Ἔχργεββίοη ων 
ποῖς οη θεία δύναμις, νετ. 3). ἀποφυγόν- 
τας. .. ρᾶς. Τῆς δοτγίβι ρασγιςῖρ!ς 
ἰδ υϑεὰ οἵ οοἰποίἀεηΐ δοϊίοη. Μογαὶ ἐπιδη- 
εἰραιίοα ἰδ Ῥατὶ οἵ ἴδε κοινωνία θείας 
φύσεως. Τῇε ἰάεδ οὗ ρατις ραιίοη ἰπ ἐπε 
Ὀϊνίπε Νῖυτγε ἰβ δεῖ Ῥεῦψεεη [πε ἔννο ρῖο- 
ἴυγεβ, οπε οἵ ἕορε, τὰ τίμια ἡμῖν καὶ μέ- 
γιστα ἐπα τα; τὰς οἴδες οὗ ἀεβραΐγ, 
τῆς ἐν τῷ κι ἐν ἐπ’ φθορᾶς. 
Τῆς ψὯγ ἴο αοά ἰβ (πτουρῇ ἴῃς Βεάετρ- 
τίοπ οὗ Ομ τίβι. Ὑπε ἀρρσοᾶςῃ ἰο ἀοὰ ἰδ 
8η “Ἔβοᾶρςε,᾿ δῃά ποί δὴ δοῖ οὔ ἰπιεἰ!εσίυδὶ 
εβοσι, ρά ἴῃ Ρῃϊοβορῃϊς νυτίξεγβ ἰδ 
ἴδε σουπίεγρατι οἵ γένεσις, οἷ. ΡΙαι. Κεῤ. 
546., Ῥμαεά. 95Ε. Ατίβῖοι, Ῥὰγξ. 5, 5, 6. 
1ξ Ἔχργεββεβ ποῖ βυδάδςη ὑυὲ σταάυδὶ ἀϊ8- 
βοϊυιίοη δηὰ ἀεβισυςτίοθ. ὍΠε βογίρἕυγαδὶ 
τηεληΐηρ δἰἰεγηδίεβ δεΐννεεη ἀσβιγιυςιοη 
ἐπ τῆς πιοταὶ, ἀπά ἱπ ἴῃς ρῆγβίοδὶ ϑεπβα. 
Ιη ἴῆε ΝΤ. τε βἰρηϊβοληος ἰβ ρῃγείςδὶ, 
ἷῃ 1 Οος. χν. 42, 50, (οἱ. ἱΐ. 22, ΟἍδὶ. νὶ. 
8, ἰϊ. Ῥεῖ. 11. 12; πΊογϑ] ἤεσζα, 85 ἰῃ 2 Ρεΐ, 
11, το, Εοτχω. νἱϊϊ. 2:1. Μδῃ ὈδοοπΊεΒ εἰϊπες 
τερεπεταῖς οσ ἀερεπεσαῖε. Εἰϊπεγ ἢἰδ 
δρισίευδι ἀπά πιοσγαὶ ρονγεσβ ἃγὲ βιδ)εοὶ 
ἴο βίον ἄξοδυ δηὰ ἀεδλίῃ, ἴἰῆς ψαρεβ οὗ 
δἰπ (ἐν ἐπιθυμίᾳ), οΥ ἢε τῖθε8 [0 ἔα]} ρᾶσ- 
τἰς! ρατίοη ἴῃ ἐπε Ὀἰνίης. ἐν ἐπιθυμίᾳ, ἃ 
οοπιρᾶοῖ ρῆσγαβε. Τῇα οοττυριίοη οοη- 
εἰδίβ ἱπ ἐπιθυμία, ννῆϊο ἢ πᾶν θὲ ἱπίει- 
Ρτγεϊεὰ ἱπ τῆς νἱάεβε βεπβε οἱ ἱπογάϊπδίε 
αἰεοιίου ἔοτ βαγίηϊν [πη ρβ. ἐν τῷ κόσμφ; 
ς΄. Ἄοπι. νι]. 21. φθορά Ὀεςοπιεβ ρεσβοηί- 
εὦ 45 4 νοι -“ἰὰς ρονγεσ ἴο νης ἢ 

411 ογεδιίίοη ἱποϊυάϊηρ πιᾶη 18 δυῦ]εοι. [πῃ 
να πέτα Ν ἃ νδϊυδῦϊε βιυν 
ο δηὰ ςορηῃδίεβ (ρρ. 175 8.). Τῆς 
Ἰάεα οοπίαϊπεά ἰη φθορά, ἼΣΟΣ 
ἰδ ΠΠυδιτατεὰ ἰῃ Ταπηγβοη δ “ Ραΐδος οὗ 
Ασί,᾽" δηά " Νἱβίοῃ οἵ 8 "" ; δῖβο ἰῃ Βυτοῃ, 
4.5.., “" ϑιίλῃΖδβ ἴου Μυβίς᾽᾽". 

νν. 5-7. Βαϊ ἐς ποί ομῖν ἐϊϊωνιϊκαίϊον 

μέ ὁομαγαείεγ. “Νοτ ἴ6 τῃϊ8 411. Οἱ 
ΥΟὺΣ μαζί Ὀγίηρ {πε υἱπιοδὲ δαγῃ βίη εββ 
ἴο Ὀεᾶγ, δηά ἴῃ γόους ἔα ἢ ΒΌΡΡΙῪ ππογαὶ. 
ἐπεέσρυ, πὰ ἴῃ ὙΟΌΣ τλογαὶ δπαυρῪ υπάετ-. 
βἰδλπάϊηρ, δπὰ 'ἱπ γοὺσ υπάετειδηάίϊηρ β6]- 
ςοπέτοϊ, απὰ ἰπ γοὺτ 86] οοπίσοὶ ρδεεης. 
ἐπάυταπος, ἀπά ἰπ ραίϊεπε ἐπάδυγαηςα 
ἰεῖγ, δηὰ ἰῃ ρίειν Ὀγοιμειν ἰονε, δηά ἐτν 
Οἰδεσῖν ἴονςε ἰονε." 
γες. 5. καὶ αὐτὸ τοῦτο δὲ, Δ ρῃγάδα 

τπαὶ ἐπιρδβίβεβ τῆς ἕλοι οἵ ἴδε δώρημα. 
85 Πανίηρ ἰϊ8 ΙορὶςΑ] ουΐοοπλε ἴῃ ομαγδςίεσ.. 
“ΤΏς δου] οὗ τεϊρίοη ἰδ τε ργαςτίοκ 
Ῥαγι " (Βυηγαη). οη (δε οἵπες μαπά, 2 
Ῥεῖεγ πεῦε ἴεᾶςῇεβ μαι 8ο- δ] ]εὰ ργαςτίοαν 
ΟὨΒ γί βείδπειυ νἱίβουι ἰἢς βρί γιὰ] τηοῦνςε ἰ8 
ἱποοιρίεῖς ἀπά υπί πίε! σεηῖ, σπουδὴν᾽ 
πᾶσαν παρεισενέγκαντες, ΔΠ ἱπηρτεβδίνα 
Ῥῶτγαβε. Ο. βἰπιῖῖασ ἰάθδβ ἱπ πῃ. χίΐ, Σὲ, 
Ἠεῦ. νἱ. 11. [Ια ἰβΒ ἃ νιπίπρ δρδίῃηβι. 
Βυρρίβηηεββ πὰ βεϊ {ἰπάυ!σεπος ἰη {πε 
δβρίἴυδὶ 11. ἐπιχορηγήσατε. ΤΣ ΑΟΝ. 
τγᾶηβ., “ δἀὰ το,᾽ 15 ἰπβυδηςίεηι,. χορηγός. 
ἐπ Ατἰὶς ἀγαπιὰ ἰδ ος Ὅῆοὸ ἀείγαγβ ἴπε 
οοβὲ οὗ ἴδε ςδογυβ, δὲ τὰς διἀδϊηρ οὗ ἴδε: 
ϑιδῖς, 88 ἂηῃ δοῖ οἵ οἰτζεπβῃὶρ (Ὀ επι. 
496, 26). [τ ννγᾶ8 4 ἀυν ἐμαὶ ῥτοπιριεῦ 
ἴο Ἰανίβῃηῃεβδ ἴῃ ἐχεουοη. Ἠδεηςε χορη- 
γέω ολπης ἴο τηεᾶπ “ βυυρρίγίπρ οοβὶβ ἔοσ 
ΔΩΥ ΡῬυγροβο," ἃ ρυδ]ς ἀυΐν οἵ λειτονργία,, 
ΨΠ ἃ ἰδπάεπου, 485 ἤεζε, ἰονναγάβ τῇς. 
ταεληΐϊηρ, “ Ῥχγονιάϊηρ τῆοσε ἴμδη 18 ῬδΑγεῖυ 
ἀεπιδηδεὰ", Ιη Ρ, Οχγ. 2825 (β935 
4.}.)ν 8. πιδὸ ΤΟΙ φὰς ἀμᾶι δῖ5 υἱέες μδά 
ἀεβογῖςι ἵπι, δἰ πουρῃ ἐπεχορήγησα. 
αὐτῇ τὰ ἑξῆς καὶ ὑπὲρ δύναμιν μΗ 1 ργο- 
νἱἀεά ἴογ ἢδγ βυϊδῦν δηὰ Ὁη ΠΥ 
τεβοῦγοςβ ")). ἔπι- ἀεηοίεβ ἃ ρασίίουϊδσ ἂρ- 
ΡῬΙἰςδίοη οὗ Χχορηγέω (0. Μουΐτοη, ΡῬγοϊερ. 
Ῥ. 113). ἐν “18 υϑεα βοῇ τἰπς οὗ ἴδᾶξ 
ΜΠ ἢ 18 δυρροβεὰ ἴο θὲ τῃεῖτϑ ᾽"" (ΑἸ ογά).. 

: “ βίγεηυσυβ δηΐτηας ἴοπιβ ἃς: 
νος" (Βεηρεῖ) --- ἃ τηδηϊεβιδιίοη οὗ 
ΤΆΟΤΑΙ Ῥοννετ, γνῶσιν, υπάοτγείδπάϊηρ, 
ἐταρ  γίης ἱπαίρδς, εἰγουπηβρεςτίοη, ἀΐβογε- 
ἴοη, ἀϊδοεγησηεης (ο΄ 1 Οοτ. χνΐ. 18). 
ΟἿ. Ὁϊάλεδε, ἰχ. 3 (Ἰπ Ευςδατγίβεὶς ργαγετ), 
χὶ. 2, ῇεζε γν. 8 οοη]οϊπο νυ δικαιο-- 

ψ ες. 6. ἐγκράτειαν : “ 5ε] Κοοηίγοῖ ᾿ : 
δεοοοτηρδηϊεά Ὀγ, ἀηὰ γί βὶπρ ἔγοπ, ἱπον- 
Ἰεάᾶρε, δηὰ ποὶ ἃ τῆεσε ργοάυςί οὗ ἐξᾶγ' 
ΟΥ βιιπιίϑβίοη ἴοὸ δυϊμοσῖν. γήν : 
“. βιελάίαδβίπεβ8 "᾿---ποῖ τὐτπεά δβίὰς ἔγοπι. 
τῆς ἤδἢ Ὀγ {ταὶ ἀπά βυβετίηρ (οἷ. Γυκε 
νἱ. 15, Κοπι. ν. 3 8.). Τῆς ὁ αρολδιπιν; 
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ἐγκρατείᾳ τὴν ὑπομονήν, ἐν δὲ τῇ ὑπομονῇ τὴν εὐσέβειαν, 7. ἐν δὲ 
τῇ εὐσεβείᾳ τὴν φιλαδελφίαν, ἐν δὲ τῇ φιλαδελφίᾳ τὴν ἀγάπην. 8. 
ταῦτα γὰρ ὑμῖν ὑπάρχοντα καὶ πλεονάζοντα οὐκ ἀργοὺς οὐδὲ ἀκάρ- 

ποὺς καθίστησιν εἰς τὴν τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐπίγνωσιν. 4 29 (0), α 

9. ᾧ γὰρ ὁ μὴ πάρεστιν ταῦτα, τυφλός ἐστιν μυωπάζων, λήθην λαβὼν 1 τε τι. 
ἀοοιτίηε οὗ ἔπε [Α186 τεδομεσβ υνουἹά ἰἰβεὶς 
οΔ]1 ἴοτ ἱπ πε τεδάετβ. Μαγοῖ 
ςοσηρασεβ ἴῃς Ασίβιοιοϊϊΐδη καρτερία (οὐ. 
Ἡεῦ. χὶ. 27). εὐσέβειαν. Ιη τς Ἐρίδι]ς 
τῇς ἴαϊβε ἰεδομεσβ ἅτε ἀσεβεῖς ((7. ποῖς 
ου ν. 3). 

νει. {: φιλαδελφίαν: “αβεςτίοι ἴο- 
ψνασάβ τῆς Ὀγείδιοη," 2.5.,) οἱ 186 βᾶσης 
ΟἸσιβείδη Ἴςοτηπιυηΐγ. ἀγάπην : ρῥτοῦ- 
ΔΌΪΥ ἰονε ἰονναγάβ 411, ὄἐνδῶ Ἵπεπλεβ ; ποῖ 
ἀϊτεοιεά Ὁ βεῆβε δηὰ ετποιίίοη, Ὀὰϊ ὉΥ 
ἀε!!Ρεγαῖε οποίος (ο΄, Μδεῖ. ν. 44). Μαγοσς 
ἱπίεσργεῖβ : “"Ἴονς ἴο αοά πηδη  εβιη 
ἷ ἰῃ ἰονε ἴο τπηᾶῃ ἂπὰ ἴο ἴῃς ψῃοὶς 
ογεδιίοη, δηϊπιδῖς ἀπά ἱπαηϊγηδίε ". 

γν. 8-1ι. Εωνέλεν ἐνεῤλ“ασὶς οκ ἐδε 
εοπμδχίον δείτοεση ζαϊίλ αμά νιογαϊϊέν, 
αμὰ ἐϊ5 γεισαγά. “1 γου πᾶνε ἴδεβε νὶτ- 
ἴμεδ, δηὰ ἅτε ποῖ "ρδηῖπε ἷπ γουὺγ υ8ς οὗ 
τῇεπ), γου ν"11} ποῖ ὃς ἱπεβεςξινε δἀπὰ ὑπ- 
ἔπ Ὁ] ἴῃ ἀπε ἀϊτεςσιίοη οὗ ἀεερεπίησ 
γόους ΟἸσίβάδη ἐχρογίεηος. ἮΝ εσε ἴπεβς 
νἱγίυεβ ἃσε ποῖ ργεϑεπῖ ἃ πΊδῃ 158 δ] πὰ, 
πελγ- 8 ρῃιοὰ δ8 ἰϊ ψνεσς, δηὰ επιΐγεϊυ ἴοι- 
6ἴ[0] οὗ τδε ρτεᾶὶ ἔδοι [δι Πε '8 ρυτεὰ 
Ὅτ ἴδε β'πβ οὗ τε ραβδί. ΝΠ ἢ {818 

ἄδηρε ἴῃ νίενν, γοὺζγ εγπεϑὲ ρυγροβε 
οὐυρδὶ ἴο 6 ἴο πιᾶκε βδυγε υοὺγσ ἱπξ 
δηὰ εἰεοῖοη. ϑιεδάϊν ργδοιΐβε ἴπεβα 
νιχῖμεβ δηὰ γοῦ ΧὙ1}} ποῖ βίυγηδϊε; ἴοὸσ 
τυ τπετὰ Ψ1]1 θὲ πιϊηἰδέεσεὰ ἀπο γου 
Ὧη αὐυπάληϊ ἐπίσαπος ἱπίο τῆς εἴεγηδὶ 
Κίηράοπι,᾽" 

νει. 8. πλεονάζοντα: “Δρουπά". [Ι͂η 
οἰαβδβίςδὶ υ8ς τας.“ εχαρρεγαῖς ". Τῇενοτσὰ 
Βεῖς δραίῃ ετηρῃδδίβοβ ἴπε ἀϊβρίδυ οἵ ἃ 
σερᾶ], υποδὶουϊλιίπρ ἀπὰ υπννεατίεὰ ερίσις 
ἴῃ ἴῃς ρτγαςεῖος οὗ ἴδε ΟἨτί βιίδη ρτᾶςςβ. 
ἀργοῦν ῬῪετθδρβ8 “ ἱπεβεςιίνε᾽" οσ “ἰπ- 

Ἐοίμ4],"" ἃ τηεδηΐηρ Ὡς ἢ 18 υγίθεσ 
εἰαρμδβίβοδ ἱπ ἀκάρπονυς. ἴπ Τῆς Ὁ1:- 
ἄδομε, 12, ἅτε ρίνεη ἀϊγεςτίοπβ ἕο ἀϊ8- 
οὐπιϊπδλίϊηρ ρεηυΐϊης ἔγοπὶ ἔδιδε πιο 
ἴὰς ἰάποταπε τεϑοῆεσβ. “1 Πς νυ βῆ 68 
ἴο βεῖῖ]α ἢ γου δηὰ ἰβ ἃ ἰγαάεβιγδῃ, 
Ἰεῖ δἰπὶ ννοτίκ δηὰ 1εῖ πὶ εαῖ.0 [{ Ὡς 
828 πὸ (τδάς, δοοογάϊπρ ἴο γοὺς νυ ἱβάοπι 
Ῥτονι ἄς δον π6 888]1 ᾿ἰἷνε 28 4 ΟἘτίβ- 
ἴδῃ ἀπποηρ γοὰ, δὰϊ ποῖ ἰη ἰάϊεπεββ 
(μὴ ἀργός). Ι΄ ε ννἱ}} ποῖ ἄο τῃΐ8, ἢς ἰδ 
τολκίηρ τρεσομδηάϊβε οἵ Ομγῖϑι. Βεννᾶγε 
οἵ βυς ἐποπος ἀὐρὰβ 8 11υδιγαιεά τ8ὲ 
Ῥάββδρε ἴτοπὶ (δα οσάϊ βεη8ε οὗ ἀργός, 
ὙἘΙΘΝ τεϑ!ν ἰρτίδαα ἴαὶς " [οσ ψϑηΐ οὗ 
οὐοςυραιίοη, απὰ ποῖ Ὁγ οδοῖςε, ἴο (δε 

Αείδ χν. 

εἰμίοδὶ βἰρηίῆοδησς. Οὐ΄. ]Απιεβ 1ΐ. 20, 
“ἘΔ ππουϊ νογκβ 8 "ἈΠ Μαῖ. 
χχ. 6, “ΨΝῊΥ πἰαπὰ γε πεσε 411 τε ἄδυ, 
ἀργοί }᾽" αηὰ {πε τερὶγ. ΟἿ αἷβο υδε οὗ 
ἀργεῖ ἴπ ἰϊ. 3. [π᾿ Ρὶ Ῥαγ, 11. 4(9)" (111. 
Β.6.), ςετίδίη αυδγγγτηεη σοσηρ δίῃ τ 
{πεν “τε ἰάϊε (ἀρ γοῦμεν) ἔος ννᾶηὶ οὗ 
ἷανεβ ἴὸ οἰδεᾶσ ἄνναῪ ἴδε οδπά". Οἱ 
Ρ, Ραγ. 11. 2ο. ὅπως... μὴ ἣι τὰ 
πλοῖα. Ρ. [,οπά. 2ο810 {. Δ..). λόγος 
ἐργατῶν ἀργησάντων. ἴη Ρ. 1Ι,οηά. 111. 
Ῥ- 27 (ἃ ςεπβυϑιτείυγη οὗ τόο οσ 1τόχ Α.Ὁ.) ἃ 
ςεζγίδίη Αροϊ]οηΐμβ ἰ8 ἀεβογ θεά δ8 Ῥεϊοπρ- 
ἰηρ ἴο “τἢς Ἰεἰδυτεά ςο[288 οἵ Μεπιρῆΐβ ᾿΄. 
τῶν ἀπὸ Μέμφεως ἀργῶν). Ρ. Εἰοτ. 1. 

ὦ ΑΠΊΝ, 97 ὃ (Ὀοιᾷ ἰἱ. Α.0.}ὴ ἐλαιονργίον 
ῦ τ 'ῃ οἱ -ρσεββ νυ Ὡϊοἢ ἰ8 ουἱϊ οὗ 

ψογκίηρ ογάεσ᾽" εἰς τὴν. . . ἐπίγνωσιν. 
Ηεις ἴδε ντίζεσ σοῖυσηβ το ἴῃς ἰάδα, ἰπ- 
ττοάδυοεά ὉγΥ ἀποφνυγόντες . . . φθορᾶς 
ἰῃ ν. 4, ἴδ τηογδ! τυ ἀπά τγεϊρίοη γα 
ἱπεϊπλδῖεϊυ οοππεςῖςά, ὅϑοπλε δᾶνε βουρδς 
το ἱπῖεγρεες ἴῃς ψνογάβ 48 τηεδηπίηρ “ ν Πἢ 
τείεσεηςε το ἴπε Κπονϊεάρε οὗ οὖς 1, οτὰ 
]εϑὺ8 ΟἸγίδβι," οὐ τᾶς ρτουπά δαὶ ἐπί- 
γνωσις Π28 Δἰτεδάυ εξ τυ]αιεὰ 848 
τῆς βουτος οὗ “411 {πίπρβ πεοάεά ἴογ 11ε 
δηἃ ροάϊ!ίπεββ," δηὰ σᾶπποῖ πον Ὀὲ τε- 
᾿ἰαϑρῆ 88 ἅΠῃ επὰ ἴο Ῥὲε διίδίπεά. Υεῖ 

ί ιᾷ τῇᾶυ Ὀς τερδιάεά δ8 Ῥοιἢ τῇς 
Ῥερίπηΐηρ δηὰ τῇς επὰ οἵἉ πιοσαϊτν (ελ 11}. 
18, (οἱ. ἱ. 6 8. ῬΏΙ]. ἱ. ο)ς. Τῆς ἰγᾶπεῖὰ- 
τίοη οὗ ΑΝ. ἰβ σοστεςὶ (εἰᾳ -- 'ἱπ, εχργεδββίνε 
οἵ τεβ1:). ἐπίγν. ςοπιίταϑιδὰ νυν γνῶσις 
ταλικβ “ἃ δίρῃες ἄερτες οἵ ἱπιεπδιεν, δῇ 
ξΏΕΣΡΎ οἵ ἄεερεσς ρεπειϊγϑίίοη. [{ ἰβ ποῖ ἃ 
αυϊεδοςπὶ βιδῖα, ἰῃς ταβεηρ ἴῃ Δη δοαυΐγο- 
πιοηΐ, θὰς ἴῃς δάνδπος οἵ οπα ἴο ψνῃοπι 
ΕἌΞΥ δἰϊαϊππηεηῖ ἰ8β Ὀυϊ τπὰ ἱπιρυΐϊδβε οὗ 
[τεβἢ εβογι; οὔθ ψνῆο ἰδ ποὶ ςοηΐεηε ἴὸ 
Κπονν, δυϊ ἐνεσ, ἰῇ Ηοβεδ᾿ Β ννογάβ (νὶ. 3), 
ξοί!οννβ οὐ ἴο Κπονν᾽᾽ (Ραρεῖ, ϑῤέγέέ οὗ 
Ῥιφοῥιῆπε, Ρ. ττ2). Ἑδοῇ δάνδηοε ἴῃ τῇς 
ΟΠ τί βείαη 11} ἄἀδερεηβ δηὰ νὶάεπβ οὺσ 
βρίπτυδὶ υπἀδετειδηάϊηρ. “Ὁϊς ἐπίγν. ἰδὲ 
ἵξτει Νδῖυσ ποῦ εἴνναβ, ννᾶ5 υννἄσῆβι᾽᾽ 
(νου ϑοάςη). 

γεσ. 9. μνωπάζων : “5ῃοτί-5ρῃιεά᾽"", 
Οηϊγ οὔος εἴβεννμεῖς ἰπ ατεεκ 1τεγαῖυσς 
ἰῃ Ῥβ. Ῥίοηυβ. Εεεὶ, Ηἰΐεν. ἴ. 3. ὙΠίβ 
ἰδ οπς οὗ ἴῆε νοτάβ το ψνῃϊοἢ ἐχοεριίοα 
8ᾶβ Ὀδεη ἰᾶκεπ ἰῃ 2 Ῥεΐεσ. [ἰ ἰβ ὈοῚΒ 
στᾶσα, δῃά ἰξ βεεπὶβ ἴο ςοηιγταάϊος τυφλός. 
ϑρίτα δηά νου 85. (ταπϑβίδίιες “ νν Π}γ 
δΙπὰ", Μᾶαγοσ (ρ. 1χἱ.) (ἴο ἰοννίπῷ Βεζα, 



128 ΠΕΤΡΟΥ Β Ι, 

ς Ηοδ.͵.3. τοῦ καθαρισμοῦ τῶν πάλαι αὐτοῦ " ἁμαρτιῶν. το. διὸ μᾶλλον, 

ἀδελφοί, σπουδάσατε βεβαίαν ὑμῶν τὴν κλῆσιν καὶ ἐκλογὴν 
ἐ Μουλέο, ποιεῖσθαι ᾿ ταῦτα γὰρ ποιοῦντες οὐ " μὴ πταίσητέ ποτε’ 11. οὕτως 
ῬΡ. τἕϑ 6. γὰρ πλουσίως ἐπιχορηγηθήσεται ὑμῖν ἡ εἴσοδος εἰς τὴν αἰώνιον 

ε Μειι. 
χχίν. 6 
ΟὨΪγ. 

βασιλείαν τοῦ κυρίου ἡμῶν καὶ σωτῆρος Ἰησοῦ Χριστοῦ. 

12. Διὸ δμελλήσωϊ ἀεὶ ὑμᾶς ὑπομιμνήσκειν περὶ τούτων, 
1 ἢ . μελλησω ΜΑΒΟΡ, νᾳ-, ΤΊ., Ττερ., ΝΗ ; οὐκ αμελησω ΚΙ, 5γττ. Τῆς Δηδίοσυ 

οἵ βυρφρωβεᾷ ΕΓ ς ἵδνουτβ τεδάϊηρ δάοριεἄ. Ὑεῖ, ἰπ Μ995., ἔβετε ἰβ πεαυεηῖ σοη- 
ξαβίοη Ὀεΐψεςη μέλλω ἀπά Μλο; 4.6.. ]ομη χίϊ. 6, τ Ρεῖεσ ν. 7, Μαῖϊ. χχίΐ. τ6, νῆεγα 
μέλλω ἰδ8 ἱποοτίεοῖ. ΕἸεὶ (Νοίες οπμ. Τγαης. οΓ Ν.Τ΄. Ὁ. 240) βυρρεβίβ ἐμαὶ ἵγιι:ς 
τελάϊηρ Βεσε ἰβ μέλησω (ς΄. οὨ σπουδαζω νετ. 15). 

ατοιΐιβ, Ηυτδετσ, εἰς.) ἱπιεγργεῖβ τῆς νογὰ 
85 ᾿ἰπιθηρ τυφλός. “Ηὄὀ ψδο 18 ψτἢ- 
οὐὐ ἰδς νἱτγίυδβ πχεπιοηςά ἰπ ἱ. 5-7 ἰ8 
διηά, οΥ το Ῥυξ ἰξ ποτε Ἐχδοῖὶν 18 δῃοτί- 
εἰρῃμιεὰ ; πε σάπποῖ βες ἴῃς τπΐηρβ οὗ 
Βεάδνεη, [που ρἢ ἢς πᾶν δ 4αΐοῖς ἐπουρἢ 
ἴῃ τερασὰ τὸ ννοσί ἀν πιδίτοσβ." λήθην 
λαβὼν. Α ρΡετίρῃτγαβεῖς ἔοσγω. ΟΛ 7098. ἀπέ. 
ἐϊ, δος 4180 2 ΤΙδΙοΝ 5, Ηεῦ. χί. 29. τοῦ 
καθαρισμοῦ τῶν πάλαι αὑτοῦ ἁμαρτιῶν. 
[5 δε ῥγ θελα ἴο Ὀαρείδιῃ ὃ ἄΑΡτν 
8 τεπάεγεᾶ νθγὺ ργοῦδθ]ς Ὁγ {6 υ86 οὗ 
πάλαι. Ἐρτ ἴῃς 1άεα οὗ οἰεδηβίηρ ἔγοπι 
Ῥιο-δαρ βπΊΔ] βίη, οὐ Βαγπαῦδϑ, χὶ. 1ἱἱ, 
Ἠετπιᾶβ, Μαρπά. ἱν, 3. Μὲς. 11. τ. ϑρίειδ 
δάμεγεβ ἴο τῆς ρεπεγαὶ ἱπιεγργείδιίοη οὗ 
καθ. 48 τῇς ννοτίς οὐ Οῃγίβὲ ου {με πιογδὶ 
1:6. ΟΥ̓ 11. 20-22, τ [η. 1. 3. ὙΜΏΠΕ 
καθαρισμός [8 υβεὰ οὗ πε Πετγειηοπίαὶ 
ψΑΒΒΙηΡ5 οὗ ἴπ6 [ενν8, [οἤπ 11, 25, ἰξ ἰδ 
αἰ8ο υϑεά οὗ τς ννοτῖκ οὗ Οἤσίβε ἰη Ηςῦ. 
ἱ. 3 (ς΄. Ζαδη. Ἱπέγοά. 'ϊ. 232). 

νεῖ. το. σπουδάσατε. Απ [πιρεταῖΐνε. 
“Α 8 δηά υτρεπὲ ἔογη᾽" (Μουΐϊοη, 
Ῥγοΐερ. 1. 173). βεβαίαν. ΩΓ Ὀεῖδ5- 
τδηῃ, Β. 85. ΡΡ. 1οϑ ἢ. Τῇε Ψογὰ ἢδ8 ἃ 
Ἰεραὶ βεπβε. βεβαίωσις ἰ5 ἴτε Ιερα] συδτ- 
δηῖδε, οδιδιπεά ὈΥ ἃ Ὀυγοτ ἔγομι ἃ βαίϊεγ, 
ἴο Ὀς βοπε Ὀδοῖκ ἀροη βπουϊά δὴν τηϊγάὰ 
ῬΑΓ οἰαίτῃ ἴΠε ἰπίπρ. Ηδετε ἐπ6 γεδάεγβ 
τε Ἔχῃοιιεά τὸ ργοάυςε ἃ ρυλιάᾶπίες οὗ 
τπεὶς οδ! πρὶ ἀπά εἰεοτίοθ. ΤῊΐ5 πλᾶν ὃ6 
ἄοπε Ὀγ ἴδε ουϊεϊνατίοπ οὗ τε ΟὨ τί βείδπ 
ὅταςεβ, (ΩΓ ἘρΆ. ἵν. 1. “Τὸ νναῖκ ννογίπι 
οἵ τῆς οΑΔΠΠπρ νμεγονν ἢ γε ἀγα οδιεά.᾽" 
κλῆσιν καὶ ἐκλογὴν. ΝΏΔΙ 5 τῆς ἀϊβεῖ- 
πος Ῥεΐνψεδη ἔπεβε ἵψοῦ καλέω υδεὰ 
ἵπ ἀοβρεῖβ -- “" δὰ ἰο ἃ ἔεαβι ᾽", κλητοί 
ψουϊά, ἐπεγείογε, ἱτυρὶν ἴποβς δίἀάςη ; 
ἐκλεκτοί -- [ῃῆοβϑεὲ νῆο πᾶνε Ὀεσοῖηε ἴσα 
ῬΑτγίδίεῖβ οἵ αοά᾽ 5 βαϊνδιίου. Ολ. Μδϑῖὶ. 
ΧΧΙΙ. 14.- Νοῖ 411] ῆο πεᾶς ἴῃς Ὀϊνίπε 
γοῖςος (κλῆσιν) ρτορτεβ8 ἰῃ Ομ τ βείδη οοη- 
ἄυςι, ὙΠΟ 18 τῆς τοκεη οὗ ἐκλογήν. 
οὐ μὴ πταίσητε, 45 ἃ δἰϊπὰ οΥὁ 5δοτί- 
εἰρμιεά ρείβοη πιρδϊ ἄο. 

Νεῖ. τσ. ΝοῖεἊε ἴπε δοουπιυϊδιίίοη ἴῃ 
τῃϊ5 νεῖβε οἵ ννογάβ8 δι ρεβηρ βρεπάουγ 

δηά διΐπε8β8β. ἐπιχορηγηθήσεται. Οὐ. 
ποῖς οὔ ν. 5. Μᾶγοσ βᾶγβ ἴδαϊ πεγε (ἃς 
νογὰ “ δυρβεβίβ ἴῃς ογάεσγίηρ οἵ ἃ (τίυπι- 
Ῥδαϊὶ ργοςεβϑβίοῃ, δηὰ σοπῃρᾶγεβ ΡΙυς. ΝΊς. 
994, ὁ δῆμος ἐθεᾶτο τὰς θέας ἀφειδῶς 
πάνυ χορηγουμένας. εἰ ΩΓ εν. 
χι το. πα τπεδίτα, εἰσ. ἰβ πε ρίδος οὗ 
επίγαπος ἕοσ ἴῃς Ἵμοσυβ (Αγ Ν᾿ιμὸ. 326; 
Αν. 296), ἀπά ἱπ Ρ. Ρδγ. ἰΐ. 41, γε Βπά 
εἴσοδος κοινή --οἵ ἴμε ἄοοτ οὗ ἃ ποιβε. 
Τῆς ρτελὶ ἀεβογρέίοη οὗ πε ἐπίγδῃςς οὗ 
δε ΡἱΠρτὶπιβ ἰπῖο ἴῃς Τεἰεβεῖαὶ οἷν ἴῃ 
Βυηγδη’ 5 Ῥέ ργίηις Ῥγοργέ55, Ρῖ. ἱ., ΤΑΔῪ 
Ὀς υοτοά ἴῃ {Πυϑιγατῖίοη. αἰώνιον βασιλ- 
εἴαν. ἀοεβ ποῖ οὐους εἰβεννεγε ἴῃ ΝΤ. 
οὐ Αροϑβίοϊὶς Εδίῃετϑ (οὔ, Ασίβιοιῖς᾽ β 4ῤοὶ. 
χνΐὶ., ἀπά ΟἹεπι. ονι. χ. 25), Ὀὰϊ αἰωνίον 
ἀρχῆς οὐουτδ ἴῃ (ῃς Βιγαϊοηίςοδη ᾿πβοσὶ 
ἰοηβ αἰγεδάν χυιοϊεὰ (Π εἰβδπχᾶπη, οὐ. οεέ. 

. 361). 
Ρ γν. ἽΝ Το αἷνι οὗ ἐπε τογί εν, απὰ 
ἐλε Ἡγρέμον ΟΥ δὲδ πιέδδαρξ. "" Ὑου ἅτὲ 
αἰτεδὰυν δοχυδιπιεὰ νυν ἢ ἀπά εβιδὈ  βμ δὰ 
ἴῃ {πὸ ττυῖϊῃ, 80 ἔδσ 88 γενεαίεἁ ἴο γου, 
Ῥυΐ, ἰπ νίενν οὗ τῇς ρτγεδὶ ἴββυεβ, 1 5}4] 
αἰνγαγβ δὲ ρσεραγεά ἴο ἀννάκεη γουῦ ἴο ἃ 
βεηβε οὗ ἴπεϑβε τπΐηρβ. ἴῃ τὴν ᾿ἰξειίπιε 1 
ἔεεὶ θουπά ἴο ἄο 80, ἐβϑρεοίδι!ν ἃ8 1 Κῇον 
τπαὶ ἀδδίῃ 18 ἱπισηϊπεηῖ, 45 [εβ808 ἀεοϊαγεὰ 
ἴο 6. ἰ 588] αἷβο ἀο τὴν Ὀεβῖ ἴο εηδῦὶα 
γου ἴο τεΐεσ ἴο {πεβε {πίηρβ ἃ8 ὀρροτ- 
ταηὶεν οσσυγβ, ενθη δἔϊοσ τὰν ἄδοθδβα." 

Ψεῖ. 12. μελλήσω. ΝΥΠιαϊ ἰ5 τῃε εχδοὶ 
βἰφηίβοδποςε οἵ ἴῃς ἔσϊυτε ὃ 1ἴ οδπ ΠΑγάϊν 
Ὅς δἰ ΠΊΡΙΥ ἃ ρεγ ρῃγαβτίς διῖυσε. “Τῆς 
ἰάφςα ἴβ γαῖπε τῆλι τῇς νυτίτεγ νν}} θα 
Ῥτεραγσεά ἱπ τπε ἔπαγε, 88. ψγῈ 1} 85 ἴῃ τ 6 
Ῥαβὲ δπὰ ἴῃ τῇς ργεβεπὲ ἴο γεπηϊπὰ {ποπὶ 
οὗ τπε τὰ 8 τῆεῪ Κκηον, ΨΒδπονοσ ἴδ 6 
Πεοδβϑὶ τ δγίβεβ" (Ζδῃπ. ἱπίγοά., ἰϊ., Ὁ. 
211; ηυοϊεὰ «ἱἢ ἀρργονὰὶ ὃν Νεβεὶς. 
Τεχέ, Ονἱ βοίσηι οὗ Ν.Τ. ΡΡ. 333-34). 
ἐστηριγμένονς. ΤΠϊ5 ννοτά 15 υϑεὰ ὈΥ 
]εβὺ8 ἱπ τῇς νδγηΐϊηρ ρίνεη οὗ Ρεῖεσ'8 
{41}, ἀπά ἰτ8 βρίγίειδὶ σθβὰ!. καὶ σύ ποτε 
ἐπιστρέψας στήρισον τοὺς ἀδελφούς 
σον (ἵ,Κ. χχίϊ. ταὶ, ΟΥ τ Ῥεῖ. ν. το, 2 
Ῥεῖ. 1ἴϊ, 17, ψβεσε στηριγμός -- “ βιελά- 



10 -τιδ. 

" καίπερ εἰδότας καὶ ἐστηριγμένους ἐν τῇ παρούσῃ ἀληθείᾳ. 13, Ὁ ῬΗΝ, 1, 
δίκαιον δὲ ἡγοῦμαι, ἐφ᾽ ὅσον εἰμὶ ἐν τούτῳ τῷ σκηνώματι, διε- 
γείρειν ὑμᾶς ἐν ὑπομνήσει, 14. εἰδὼς ὅτι ταχινή ἐστιν ἡ ἀπόθεσις ἱ 
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εὉ. 
ν. 8, νἱΐ. 

, ΧΙ, 17. 
οζ οοῦ- 
βιγυςοἢ 

τοῦ σκηνώματός μου, καθὼς καὶ ὁ κύριος ἡρῶν ᾿Ιησοῦς Χριστὸς οἱ ἔχειν 
ἔδήλωσέν μοι. 15. σπουδάσω δὲ καὶ ἑκάστοτε ἔχειν ὑμᾶς μετὰ ἰπβη. δες 

1 σπουδαζω ΝῊ 31, ἀγῃλ., βυτρ, “δὴ ἱηιεπιίοηδὶ δἰἑεγδείοη.... 

Μεῖι. 
χνἱϊ!. 25, 

ἘρΉ. ἰν. 28. 

. ζΟΡΥ δ818 δηὰ ἴσδηβ8- 
Ἰδίοτβ ςουἹὰ ποῖ Ὀτίπρ {πεπηβεῖνεβ ἴὸ γτεδά ἤεσς δραὶπ ἃ ργοπιίβε οἵ Ῥεῖΐεγ᾽ 8β, νι οἢ ἢ6 
δβεοπιεά ποῖ το πᾶνε {18]1εἀ ᾽᾿ (Ζαῃη, [πἰτοά. 1ϊ. Ρ. 212). Τθεδε γεπιδγκβ ἈΡΡΙῪ 4180 
το νΑτίδηϊβ ἔοσ μελλησω (νεῖ. 12) (ἐδέά. οὕ. Νεβεὶς, Τεχέμαὶϊ Ογ ἐἰείδηι οὗ Ν.Τ'. Ὁ. 324). 

[(Δβδίπεββ οἵ πιπὰ", ἐν τῇ παρούσῃ 
ἀληθείς.--- “ ἵπ ἴῃς ρῥταβεηὶ ἐγαῖῃ," ἐ.6, 
ἷπ 80 ἔδλσ 838 γοῦ γεῖ ἢᾶνςε δχρεσίεηςς οὗ 
ἴ ΟἿ ποίε οα ν. 8. 

ψεῖ. 13. δίκαιον δὲ ἡγοῦμαι. “1 
οοηδβίάεγ ἢ ἃ ἀπιγ." ΤτΤΒε ἰδηρυᾶρε ἰπ 
νν. 13,14, ἰ8 βιυιἀϊουδῖν βοίετηη δηὰ ἱπὶ- 
Ῥγεββῖίνε σκηνώματι, υδεὰ ἴῃ [{τεγᾶὶ 
δεῆβε οὗ “τεπὲ" ἰπ Πευΐϊ. χχχὶϊ, 18. ἴῃ 
Αςἰβ νἱϊ. 46, ἰε ἰΒ υδεὰ οὗ ἴπε Ταδεγηδοῖς 
οἵ αοά. ΕἸἰδβενδεῖς ἰπ ΝΙΤ. σκῆνος ἰ5 
υδεά ἴῃ ἴῃς τπηειδρδβοσγίοδὶ βεπϑε οὗ πυπιᾶπ 
εχίβίεηςς. Ολ 2 οι. ν. 4. Α ὄ5ἰπ|ι|ὰγ 
86 οὗ σκήνωμα ἰβ ἰουπά ἴῃ Εῤ. αἀ 
Ῥίορα. 6. γατος ἡ ψνχὴ ἐν θνητῷ 
σκηνώματι κατοικεῖ. νγή ἰΒ τῆς ννοτὰ 
υδεὰ ὃγ Ρείεγ ἰη τῆς ᾿ἰγσαηβῆρυτγαίίοη βίογυ 
(Μαῖε. χνὶϊ. 4; Μαζκ ἴχ. 5; [υυκς ἴχ, 33). 
διεγείρειν ὑμᾶς ἐν ὑπομνήσει’ διεγ. 
15 αἰννᾶγβ υϑεά ἴῃ Ν.Τ. - “ ἀνναίεδη" οσ 
“τρυβα ἴτοπὶ βίεερ " (εχοερὶ ἴπ [π. νἱ. 18 
οἵ (δε 568); βἰρηϊβοδηι ἱπ νίενν οὗ ἴῃς 
τείεσεποα ἴο ἴτε Ὑζαπβῆρυγαιίοη ἴῃ νν. 
16 Η΄. ΟἿ. διαγρηγορήσαντες (“ ΓΠῪ 
ναῖε ᾽} ἴῃ 81. Γ0Κς᾽ 5 δοοουηῖ; Ϊπέγοά, 
Ῥ. 187. 

γες. 14. ταχινή “ ἱπηπιίπεηι," οὐ. 1. τ. 
Α ροεῖίςδ! ννοσά ρεουϊία ἴο 2 Ρεῖεσ ἴῃ 
Ν.Τ. Τῆς ῤνοοόες ἀεβογίσεά Ὀν ἀπόθεσις 
οὯπ διαγάϊν ὃς “5υδάση," ΡΙαι, Κεῤ. 
5530, Ὀυϊ ποτε 18 αἰννᾶυβ 8Π ἱσωηργεββϑίοῃ 
οὗ βυάδάδεηπ6ββ ἴο ἴδε οηΐοοκεγ, τνῆο 18 
ἊΡ δὶ8. ὄγεβ βοσὴς τηοζηίηρ, δπὰ δηάβ 
τῆς ἴεπὶ οὐ [6 ἐποδπιρπιεηῖ ροπα νἤεσα 
ες παά βεξη ἴξ γεβίεσάδυ. Απ ἱπβοσίρ- 
ἄοπ ἰπ Ο.1.4. 111. 13445, τεδάβ ζωῆς 
καὶ καμάτον τέρμα ἔρομον ταχινόν, 
νἤοτα Βεῆβα σᾶῃ ΟΠΪΥ Ὅς “ ὈτίεΓ᾽" (δυς 
866 ἀϊδουδδίοη ἰπ Ζαπη. Ἱπέγοά., ἰἰ., ΡῬΡ. 212 
[). ἀπόθεσιν τοῦ σκην. ἀ ἐμαι ἰδ 
υδεὰ οὗ “ρυξκίηρ ΟΗ͂ ἃ ραγγηεηι᾽" (Αοῖβ 
νἱ!. 58); δηά πιίρῃεξ μεγε ὃς ςοππεοιεὰ 
νὐτα τῆς ἰάεα οἵἉ ἱακίηρ οδ΄ ἃ ἰεπί-οονεῦ 
(8ο ϑρίτ:). Ρχοῦδθ]ν ““ τεπιονδὶ " 18 πε 
Ῥτορες ἱγαηβίδοη. ἴπ Β.6.ὕ. δοδῦ (ἰν. 
4.8.) [πρὸς ἀπόθεσιν ἀχύρον ((ος τε- 
τΊΟνΔΙ οὗ ἃ ομδῆ-"ς:Δρ) 8 ἔουπά. ΟΛ τ 
Ῥεῖ. "1, 21, οὐ σαρκὸς ἀπόθεσις ῥύπον. 

καθὼς καὶ . .. ἐδήλωσέν μοι. ΤΠετα 
866 Π18 ΠΟ γεάβοη ἴὸ ἀουδί ἴῃε τεΐδγεπος 
Βεῖα ἴο Ϊοῇῃ χχί. 18, 19, ἃ8 ϑρίεϊα δὰ 
με δᾶνς ἄοπε (8βδεε ἰπιγοδυςίίοη, ΡΡ. 
96 ἢ). 
“; 15. σπουδάσω. Τῆς ἰοτηὶ ἰ8 

υϑεᾶά Ὁν ΡοΪγδίυβ δηὰ ἰδίεσ υντίϊογβ ἔογ 
ἴῃς οἰαδβίοδ σπονδάσομαι. ἑκάστοτε 
ξοεβ νἱἢ ἔχειν -- “οὔ δδοῦ οοσοδβίοη 
ΜΏΘη γοὺ πα)Ὲὲ πεεὰ ". ὙΠε ννογὰ ἰβ 
ἰουπά Δρρδγεπεῖν ἰπ ἴπῈ βᾶπιε βεῆδα ἰῇ 
Ρ, ἀδη. 315... (1. κ.0.}, ἑκάστοτέ σοι 
κατ᾽ ἐπιδημίαν παρενοχλῶν (“ σδιιδίηρ 
γοὺ δηπογᾶηςος οα γε οσοδβίοῃ ὀὐύβρς 
γου γε δὲ ἢοσηβ᾽' ἢ. ν τούτων μνήμην 
ποιεῖσθαι. ΥνΠδᾶὶ ἰ8 {πε μέ ιν εν εν 
τούτων} Ιξ πιυβὶ πᾶνε ἴπς βᾶπς γοίε- 
ἐξῆρε 88 ἴῃ νεῖβε 12, σὲξ. 10 τῆς ῥγδοῖίοβ 
οἵ πε ΟΠ γίβιίδῃ σσᾶςεββ, ἀπά {πὰ ἰδγρει 
τείεγεηος στῆσε Ὁ ἴ0 δβοπὶε βυβιεπγδιὶς 
Ῥοάγ οὗὨἉ ἱπδίσυσιίοη. ΤῊΪΒ πιῖρῃι φλβῖϊῪ 
τ8Κε τῆς ἰοτπὶ οὗὨἨ τεπιὶπίβοεποθβ οὗ ἴῃς 
ἐχδτηρὶς οὗ [εβϑὺ8 Ηἰπιβεὶέ, πὰ ἴῃς 4110- 
βίοῃ τῇδυ ὃὲ ἴο ἴδε Ρείσίπε γεπιϊπίβοθῆςεβ 
οοπιαἰπεᾶ ἴῃ τῇς 6οβρεὶ οἵ 8:. Μαγκ 
(τ΄. μετὰ δὲ τὴν τούτων (Ρεῖεῖ ἀηὰ Ραυ}} 
ἔξοδον Μᾶρκος τὰ ὑπὸ Πέτρον κηρυσ- 
σόμενα ἐγγράφως ἡμῖν ποραδίδωκεν 
Ιγεη. ᾿ἰΐ, σ. χ.). “Ἧς δ88 αἰγεδὰγ γείειτεά 
το ΟΠ τῖβε (ν. 3), 485 πανίηρ οδ ες τμεπὶ ἰδίᾳ 
δόξῃ καὶ ἢ"; βυζεῖν ποιδίπρ οουϊὰ ὃς 
τῆογα ἀρρτορτσίδϊε, πιόγα πεῖρῆι ἴἰο ἃ βοάν 
1:ἴε, τῆδη τῆδὲ Ρεΐες βῃουϊὰ ἰεᾶνς επί πὰ 
πὸ ρίςξυτς οὗ {π|8 δόξα καὶ ἀρετή ἀταννῃ 
ἴτοπὶ ἢἰβ οὐη τεςο]εοίοη. Απά τῇς 
[οἸ]Ἱοννίπα ννοτάβ, οὐ γὰρ σεσοφισμένος 
κιτιλ. (ν. 16) β6επὶ ἴο ἱπιρὶν ἃ δίδίεσηεπε 
οἱ ἔλςι8᾽ (Μάγον, οχ τὶ. ψἤεσε δες νυν δοῖς 
ἀϊδβουββίοῃ ἀραΐπβὲ Ζαῆη. 1ηπἰγοά. 11. Ρ. 
τος 8.). ἔξοδον. Τῆς βᾶπις νγοτὰ ἰβ υβεά 
ἴῃ [μυκς ἴχ. 31 οἵ (πε ἀεαιῃ οἵ ΟἾγίδι. [ὲ 
ΒέΕεπΊ8 ἴο ἱποίυάς τς τπουρῆς οὗ βυῦ86- 
αὐεπὶ ρίογν (ᾧ΄. Ἐχῤοςίέον, νὶ. ἰἱϊ 

ὅσα τὴν (τοὺς Εὐδαίμονου ἐξοῖς γνοῦσα τὴν (τοὴῦ νος ν. 
τὴν τούτων μνήμην ποιεῖσθαι : “ τείας 
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τὴν ἐμὴν ἔξοδον τὴν τούτων μνήμην ποιεῖσθαι. 

ΠΕΤΡΟΥ Β 1, 

16. οὐ γὰρ 
ΚΆΑπιοα ἰϊ, σεσοφισμένοις μύθοις " ἐξακολουθήσαντες ἐγνωρίσαμεν ὑμῖν τὴν τοῦ 

4, 188. 

Ῥεῖεσ 
2, 15. 

τι, οἵ. δ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ δύναμιν καὶ παρουσίαν, ἀλλ᾽ ἐπόπται 
ἐ. Μ , 

γενηθέντες τῆς ἐκείνου μεγαλειότητος. 17. λαβὼν γὰρ παρὰ 

Θεοῦ πατρὸς τιμὴν καὶ δόξαν, φωνῆς ἐνεχθείσης αὐτῷ τοιᾶσδε 

Ξξ ““τηοπεοπεπ, ἔάδςετζα, 
“ηγλκε τπηεηπείοη οὗ" (οἷ ατίπητη-Ὑ πάγος 
ἀπᾶες μνήμη. ὙΠε δεῆβα ἔπεα 566 ΠῚ8 
τουςἢ τῆς δαπι6. Τῆς ἀοουπ,εηι “ τοίεσσεὰ 
το" νουϊὰ Ὀ6 δὴ δυϊποηῖῖο βουσζος οὗ ἰπ- 
Τοττιδίίοη. Οὔ Ῥ. Εδυ, τοῦ (ἰϊ. α.Ὁ.) 
[ἀκριβ]εστάτην μνήμην ποιούμενος. 

νν. 1τ6-:8. Τὰς ὕαεοί οΥΓ ἐπε Τγαηε- 
ειγαίίοι α ρμαγαπέεε οὗὨ ἐΐε τογίἐεγ᾽ 5 

το "; αἰννᾶγβ 'π ατεεκ υυγίϊοσβ, ἔτοσι Ηετγο- 
ἀοῖυβ ἄονῃ 

ἐγμίλ μίπεςθ. “ἘρῚ νὰ ἅτε ποῖ νἱΐμους 
ἔλεῖβ ἴο τεϑὲ ὑροθ. Ουζγ ρῥγεδομίπρ οὗ 
τᾶς ρονεσ δῃά Ἵοηχίπρ οὗ ]εβὺ8β ΟἾτῖβὲ 
ΨΜΑ8Β ποῖ δαβεὰ οὔ δβορῃίδιϊοαὶ τγίῃβ. 
Νγε νεῖς εὐε-νν πεβδεβ οἵ Ηἰβ Μδ)εβίγ. 
Εοτ Ηε τεςείνεά ἔτοπῃ σοά τπε δίπες 
Βοποὺσ ἃπά ρίογυ, ἃ νοῖςε Ἵοοϊῃηΐηρ ἴο 
Ηἰπι τπγουρὰ ἔπε βρεηάουγ οὗ ἴῃς ρίογυ, 
“ΤὮΪ8 ἰΒ τὴν Ὀεϊονεά ὅοη ἴῃ ννβοπὶ 1 πὶ 
ψνΕ]} ρΙεαβθά". ὙΠΐβ νοῖος ννε πεαγά, ἃ8 
ἰτ νγᾶβ Ὀογης ἔγοτι ἢεάνεη, ἤθη ψνε ννεγα 
νι Ηἰπι ἴῃ ἴτε Ηοὶν Μουπι." (Βοτ 4 
ςοτηρατίβδοη οἵ τηϊ8 ράββᾶρε, νυν (ῃς 
ϑυπορες. ̓  δΔοοουπῖ, β8βες [ηϊτοὰἀυοιίοη, 
Ῥ. οᾳ 8... 

ἢ νες. τ6. σεσοφισμ. μύθ. ΟἿ. σεσο- 
νη μήτηρ.: " Βυρροκί(ἰουβτηοί ποτ᾽". 

ταρ. Νγββ... 171 Ὁ. ΤὮ8 18 εν! θην τῃς 
οδασδοίος δειγσίρυιϊς ἴο ἴδε ἔδοιβ οὗ [Ὡς 
Ομ τίβιίδη αόβρεὶ Ὁν ἴῃς Ἐλ18βες Τεδοβεῖβ. 
ὙΠΕΥ δροοίδ!!ν βουρῆς τὸ ἀϊδογεάϊε ἴῃς 
ουτὶοοῖκ οτ τῆς ϑεοοπὰ Αἄάνεηι. μῦθοι 
ἰ8 οἴϊεπ υϑεά ἱπ τς Ῥαβίογαὶ Ἐρίβιϊεβ οὗ 
τῆς ἔδηςῖδι! Θποβείς ρεπεαϊορίςβ (1 Τί πὶ. 
'. 4, ἶν. γ; Τίξ, ἱ. 14). ἐγνωρίσαμεν. 
ὕδεά ἱπ Ν.Τ. οὗ ργεδοπὶπρ ἴῃς αοβρεὶ 
(4.5. τ Οογ. χν. 1). δύναμιν καὶ παρ- 
ονσίαν. Ἐὸοτ οοἸϊοοδίίοη οὗ Ψογάβ, εὐ 
Μαῖι. χχίν. 30, Μαζί ἰχ' 5. Εοσ δύναμις, 
866 ποῖς οἡ νεζβϑε 3. παρονσίαν. Οἤαϑε 
(οῤ. εἰξ. 707α) τερατὰβ τῆς ννογτὰά Πεῖα 28 
ἁἀεποιΐηρ ἴῃς ἢγβὲ σογηΐηρς οὗ ΟΠτίβι, δε- 
οᾶυβε (1) ἴτε Τοοηϊεχὲ βρθᾶκβ οὗ ἢίβίογυν 
δηὰ ποῖ οὗ Ῥσορῆβου ; (2) ἔδε ννογὰ ἰἴ86ε 1 
ὨΔΕΟΓΑΙΪ δε (ἢΐ8 τηεδηΐηρ. δ 
δάτηϊ8, μόννενεσ, πὶ οἰβαννβογα ἴῃ τῆς 
ΝΙΤ δηά ἴῃ {818 Ἐρίβεϊς ἴ ἰ8 υβεᾶ οὗ τῇς 
ϑεοοπὰ Οοπιηρ (ῳ. ἰρηδῖ. Ῥλέϊαά. 9). 
7υβη (έαϊορμα 32) ἀϊδιίη συ ϊβῆεβ “ ἔνο 
δάνεπίδ,--οης ἴῃ ννὩὶοἢ Ηδ ννᾶβ ρἱετςεὰ 
ὃν γου ; ἃ βεοοπὰ, νη γοὺ 8141} Κκπονν 
Ηΐπι, ποσὶ γου πᾶνε ρίετοςᾶ ". ὙὝΒοτε 
8, πσύγανεσ, πὸ σεδὶ αἰ βῆουν ἤετε ἰπ 
τακίηβ παρ. ἱπ ἴπῈ υδ}8] βεῆβα, νυνί, 

-- πο πα. ---᾿ - ““ο 

ἱπάεεδ, 18 ποῦς ἰῃ ΠδιποοΥ Ὁ δὰ 
οοπίεχ. Τῆς Ττιαηβῆρυγαίίοη ἰΐδεῖῖ, 48 
υδοά ὉγΥ τπἰ8 ντίϊετ, 15 τεραγάεά Ὧ8 ἃ 
Ὀαβὶβ ἴοσ δείϊοῦ ἰπ τῆς ϑεοοηὰ Αάνεπί, 
δραϊπβὶ ἴῃς Εδῖβε Τ εᾶςπεσβ. 

Ὦτ. ΜιΠΐγσαη, ἴῃ Πίὶβ τεοεηὶ οἀὐϊπίοη οὗ 
ὙΠπεββαϊοηίδηβ, ρῖνεβ ἃ νδί υδδ]ς ποῖε οἡ 
παρουσία (ρ. 145). Ηε πιεπείοπβ ἔδαι ἴξ 
σου τεαυε ΠΕ ἱπ τς Ῥαρυτὶ 485 ἃ 
κίπά οἵ ἐεγηεῆμεμς ἐεεἠπίσμς υϊτ τοίεγεμος 
ἴο ἴῆε νἱϑῖς οὐ τῆς Κίηγ, οὐ. βοπὶς οἵἴδπετγ 
οἵ οἶα]!. (Ρ. Ρεῖτ. ἰϊ. 390. (6), 18 ({. Ὑξις 
Ρ, Τεῦι. 48, 13 ἔ. (11. Β.6.), ττ6 (11. Β.Ο. 
Ρ, αἀτεη., ἰΐ, 14 (δ), 2 (11. Β.6.)}. Ὀιείεη- 
Ὀεγξοῖ, ϑγηορε, 226, 84 ΗΠ. (111. Βα.). τῶν 
δὲ ἀρχόντων συναγαγόντων ἐκλησίαν 
καὶ τήν τε παρουσίαν ἐμφανισάντωντοῦ 

ωφ. “νε [411] Ῥδοκ προη ᾿᾿ ἴπεβὲ 
ἐχδίηρῖςεβ οὗ ἴῃς ᾿νογὰ “τῆς πιοσς ρ᾽δά!υ 
Ὀεοαυβα ἔοσ [Π18 ρασγιίουϊασ βεῆβε οὗ (ἢς 
ννογὰ τῆς [εν δῇ βασγεά τυτίεἴρθ ρῖνε υ8 
166 Πεὶρ ᾿" (ἐδὲά.). Ὑδε ννοτὰ τηυδὶ, ἔπογε- 
ἴοτα, ανε οοτηα ἱπίο ὑ8ς, ἱπ τη ϊ8 Δρρὶίςα- 
τίου ἴο ἴδε ϑεοοπά Αἀνεπὶ, ἰῃ δροβίοϊις 
εἰπιεβ, 88 (δἰ ΠΕΠῪ τρί σεμ ης τ-ῃε 
πιεληίηρ οὗ [6808 Ηἱπηδβεὶ (οἷ, Μδτε. χχίν. 
3, 27, 37, 390). Τὴε υὑδι18] οἰδββίςδὶ βεῆβα 
οὗ ἰδε ψογὰ 88 “"ργεβεπος ̓᾿ πιυβὶ ποῖ ὃδ68 
ἀϊδβγεραγάεά. Τακεη τορεῖμοῦ τ τῆς οἴπες 
ταεδηϊηρ ᾿ΠΠυδίγαϊεὰ ΌγΥ τῃε Κοινή, παρον- 
σία νουἹά ἐπ βεεπὶ ἴο σοπιρίπε ἴῃ ᾿έβεῖ 
τς πχεληϊπρ οὗ “ δου] ργεβεηςς,᾽" δηὰ ἃ 
ποᾶγ “ςοπηηρ ᾿. ὙΠϊ8 ςοπιδίπαιίοη οὗ 
τλεδληΐπρ ἰπ ἴῃς οοπεοίουβηεββ οἵ τῇς 
εαεὶν Οπυτοῖ, νἱτ [18 Ρετρί εχ 838. ἴὸ 
τῆς ἱπιεγργοϊδιίοη οὗ ουζ 1, ογά 8 ργοπηΐβε, 
ψου]ὰ βεεπη ἴο Ὀε τεβεςίεά ἴῃ ]οπη χνί. 
16-1:8, ἐπόπται : υϑεὰ οἵ [ποδβε ννῆο δὰ 
διιδίηθά τἴμε Πίρῃεβε ἄερτες οἵ ἰηϊεδείοη 
ἱπῖο τῆς Εἰευδβίηίδη τηγβέετίεβ. [υδρίπρ 
ἔτοπι ἴῃς υ8ὲ οὗ ἐποπτεύω ἰπ τ Ρεῖει, τῇς 
ννοσά πᾶν πᾶνε ραββεὰ ἱπίο οσάϊπδγυ 
ΒρΡεεςὮ, Ῥὰϊ ηο ἀουδε ἰ8Β υδεὰ Πεζε ἰο εη- 
δδηος ἴδ βρεπάουτ οὗ ἴῃς νἰβίοῃ, απ {πε 
Βοποὺγ ἄοης ἴδε ἀΐβοῖρ]ς65, ἂὲ τε Τγᾶπβ- 
Βρυτγαιίοη---“ δἀτηιεὰ το ἴῃς Βρεοίδοϊε οἵ 
Η!8 σταπάευγ᾽ {{έοβαι, Ἡ. Ν. τ. δ᾿ 6οο). 
ἐπόπτης ἰ5 Δρρ]ἰεά ἰο αοά ἰπ Ἐδίἢ. ν. σ, 
2 Μᾶδος. νἱϊ, 35, ς΄. Ο.6.1.5., 6663 τὸν 
Ἥλιον ΓΑφμαχιν ἐπόπτην καὶ σωτῆρα 
(τείετεηςε ἴο δη Ἐργρείδη δυη-ροά). Ηοΐ- 
τηδπη ΠΟΙ 8 ἐπδὲ ἐς τείεγεῃςε 18 γδῖδεσ ἴὸ 
τς Βεβυττεςιίοη ἀπά Αβοεηβίοη. μεγαλε- 
ίοτητος. ΟΠ Τρκο ἰχ. 43, Αςίβ χίχ, 27. 

-..- «το «κκσιισιι.-. - -π-π-Π “-- 
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ὑπὸ τῆς μεγαλοπρεποῦς ῖ δόξης Ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός μου οὗτός 1 Μειι. ΠΙ. 

ἐστιν, εἰς ὃν ἐγὼ ᾿' εὐδόκησα, ---18. καὶ ταύτην τὴν φωνὴν ἡμεῖς δίκης ΤΝ ᾿ 

ἠκούσαμεν ἐξ οὐρανοῦ " ἐνεχθεῖσαν σὺν αὐτῷ ὄντες ἐν τῷ ἁγίῳ με: 2. 
ὄρει" 19. καὶ ἔχομεν βεβαιότερον τὸν προφητικὸν λόγον, ᾧ καλῶς 

ποιεῖτε " προσέχοντες ὡς λύχνῳ φαίνοντι ἐν αὐχμηρῷ τόπῳ, " ἕως οὗ 

“ἡμέρα διαυγάσῃ καὶ φωσφόρος ἀνατείλῃ ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν᾽" 

τὰ Αςῖίδ ἰχ. 
1Δ, Χ. 3, 
χὶ. 3, 
ΧΧΡῚ. 13, 
[κε χ. 
18. 

Ὁ 3 ]ὁδὴ νὶ., 
ζ ςἰδ χ. 33, 

ῬΕΙ͂. ἱν. 14. ο Μαεῖκ χὶν. 32 1υκὸ χὶϊὶ. ᾿ 

1 απὸ τῆς μεγαλοπ. ΒΥΓΓ. 

γεν. 17. λαβὼν. Ιἐὲ ἰ8. ννε]1-πὶρἢ ἱπὶ- 
Ῥοβδβίδὶε ἴο βὰν νγν δῖ ἰ8 {πΠεῈ ςᾶδε ἀρτεεσηεηΐ 
οἵ ἴῃς ραχιὶοῖρ!ς μετα. [1 18 δῖ ἰεαβῖ ςεῖ- 
«δίῃ τῆδι τῆς βυδ)εςξ 8 [εβυ8. ει εΐη, 
ϑοδοῖς, Εννδὶά, δηὰ Μάγος ἄρτεε τδδὲ 
τῆε ντίτες ἱπιεηάδεά ἴο ροὸ οη, ἐβεβαίωσεν 
“τὸν προφητικὸν λόγον, ἴοτ ᾿νὩϊς ἢ Πα 
βιιδβετυϊεβ καὶ ἔχομεν βεβαιότερον, αἴξες 
ἴῃς ραγεηιπεῖῖς σϑίἢ νεῦβα. π' Θεοῦ 
“πατρός. ὅ8:εε Ἠοτῖβ ποῖε, τ: Ρεῖ. ἱ. 2. 
τε ὑδᾶρε (νπουϊ τὰς Αγιὶς]ε) ἱπάϊοϑίεβ 
τῆ6 ρτονίῃ οὗ 4 βρεοίαὶ Ομσιβιίδη ἵεσ- 
τοϊποίορυ. Τδε ἴνο ννογάβ γε ἰγεαίεὰ 8 
Ὁπε ῬΊορεσ πᾶπιε. τιμὴν καὶ δόξαν. Α 
“τεαυεης Ποπιρὶπαιίοπ, οὕ, 8. νἱϊ!. 6, 1 οὗ. 
ΧΙ. το, Σ Ρεῖεσ ἱ. 7, Εοπι. ἰϊ. 7, το, σ Τίπι. 
ἵν χ7, Ηςδ. 11. 7, 9. τιμή ἰΒ (ἢς Ρετβοῃδὶ 
Βοποὺγ δπὰ εβίεοπι ἴῃ ν ΠΟ [6808 18 μεϊ ἃ 
Ὅγ τἢς Ἑαίπεσ, οὔ Ηοτι᾽ δ ποῖε οἡ σ Ρεῖ. 
'. 7. “ οπουγ ἰπ (ἢς νοῖςε νῆϊς ἢ βροκε 
τὸ Ηἰπι; ροῦν ἱπ τπε ᾿ἰρπς νυ ὨΙοἢ βῆοπα 
Ἴτοτα Η πὶ ᾽" (ΑἸογά). φωνῆς... τοιᾶσδε. 
ΤΗΐβ ἰ5 τῆς οἷν ἱπβίδπος οὗ τοιόσδε 
τὰν ΝΟ. τιν τος {δε ὌΠοντΣ εἴεςε᾽". 
ὑ τῆς μεγαλοπροποῦς ἧς. ΕΚΕε- 
ταῖοιδξ τελάϊπρ ὑπὸ, ψε τῇδ τεραγὰ 

, δόξα 48 4 νεῆϊοὶς οἵ δἜχργεββίοῃ. 
ες νοῖος δβαρσγϑββεβ [8 δίρηίβοδηςς. ἷἴὲ 
͵ἰ8 ποῖ ἃ πιεζὸ δοςογῃρδηγίπρ ρΡῃβεποσηθποι 
οὗ τδε νοῖςε. ΟΥ̓ τδε ἱπβιτυπιεηίδὶ ἀδιῖνε 
ἴῃ ἱ. 21 δῆεσγ ἠνέχθη. . δόξης σοττεβ- 
Ῥοπάβ ἴο “τῆς ὑγίρῃι οἱουά᾽" (νεφέλη 
φωτεινὴ) οἵ τῆς ϑγπορείςΒ. οὐρανός ἴ5 
υδεὰ ἴπ νεῖβε 18 ἴο ἀδϑβϑογίδε ἴδε βουγος 
ἕγοτα νῃῖοἢ ἴῃς νοῖοε σάπια ; “ ἴδε βΒκυν,᾽" 
«“,΄. , 12, 13. εἰς ὃν ἐγὼ εὐδόκησα. 
Μουϊίοη (Ῥνοίές. Ῥ.- 63) Ροϊπῖβ ουῖ παῖ 
ἰοπά πον ἴῃ ΝΎ, 15 οσ εἰς ἴο Ἔποσοδοῃ 
ου ἴδε ἀοπιαίη οἵ ἐν. Οὐ. 7] δ ἱ. 18, ὁ ὥν 
«ἰς τὸν κόλπον (ἰδ. Ρ. 235). 

νεῖ. 18. ἐν τῷ ὄρει τῷ ἁγίῳ. Τῆε 
ἢγαβε ἰηάϊσαιῖεβ ἃ νίενν οὗ ἴῃς ρίδος δηὰ 

Ἰηοϊάεης νυ Πδ5 Ὀεθη ἴάκεη υρ ἱπῖο πὰ 
βαῃςεἰδεά ἰη ἴῃς γεϊϊρίουβ σοπεοϊουδηεβ8 οὗ 
ἴτε Οδυσοῆ. ΤὰζΖ Οποσέϊς Αείς οὕ) Ῥείεγ 
τ8ς ἴδε ρῆγαϑε “ἴῃ τηοηῖς βᾶςσο ᾽ς. ἅγιος 
βίρη ῆςεβ ἃ ρίδος νδεγε [εδονδῇ τηδηϊξεβιεὰ 
Ἐπ βε], εἴ, Ἐχοά, 111. 5, 188. 11]. τ. 
εν, τ0-21. Τὰε Τγαπεβρηγαίδοη σοη- 

“ἥννις Ῥυοῤῴεεγν. “"“Ἰπὺ8 ψε πᾶνε 581}}} 
ξασῖμεσ σοπβτεπιδύοη οὗ ἔπε ννοσάβ οὗ ἴῃς 
Ῥιορδεῖβ, ἃ ἔδοϊ ἴο ψῃϊς ἢ γοὺ ᾿νουἹὰ ἀἄο 
ΜΜῈ]] τὸ ρίνε Ππεβᾶ, 48 ἴο ἃ 1Δπὶρ βϊηΐῃ 
ἴῃ ἃ τῦγκῪ ρίδος, πιεᾶηξς ἴο βοῦν ὑπ|] 
τῆς Πᾶν Ὀγεακ δηὰ τἰῃς ᾿δυ-ϑίδσ ασίβε ἰπ 
γουγ πελγίβ. Ἐδοορπίβε, αῦονα δἷϊ, [πἰ8 
ἀπ, τἰδδὲ πὸ ργορἤεου ἰβ γεβίγιςιθὰ τὸ 
ἴῃῆε ρασιίοι δ ἱπιεγργείδιίοη οὗ οπα 
επογαϊίοη. ΝῸ ρζορῆεου ψᾶβ δνοσ 
τῆς Πγουρ ἴδε ἱπβίγυπηεπίδι ἐγ οὗ 

ΤῊΔΠ 5. Ψ]1, Ὀὰϊ τηεπ ϑροῖε, ἀΐγοος ἴτοϊῃ 
Αοά, ἱπηρε!εὰ Ὁγ τπε ΗοΪγ ϑρίτίε." 

γει. 19. βεβαιότερον. ΟτἰρἰπΑ! 4 ἴα ρα] 
ἴδγση. ϑ8εςε ποῖε ν. το; οἷ ΡΗΪ]. ἱ. 7, 2 
ζος. ἱ. 2:. τὸν προφητικὸν λόγον, ἱ.6. 
411} ἴπ τε Ο.Τ'. βογίρευγεβ τμδὲ ροϊπίβ ἴὸ 
τῆς Οοπκίηρ οὗ [ες Μεββίδῃ. Τῆς ργο- 
ῬΏΘΟΥ ἰ85 πον βυρροτγιδὰ ὃν [18 ρατιίδὶ 
Γ]ΒΙπιεης ἱπ τῆς Ὑταπβῆρυταιϊίοη. ᾧ 
καλῶς ποιεῖτε προσέχοντες. “1ο ὙΠΟ Ι 
γε ἄο νψΜ6}} τὸ ἰᾶκεὲ δεεά᾽". “καλ, 
ποιήσεις ο. Δοτ. ρατί. ἰ8 τῇς ὨΟΓΠΊΔΙ ΨΑΥ 
οἵ βαγίπρ “ρίεαλβε᾽ ἱπ ἴῃς ρδρυτὶί, ἂπὰ ἰβ8 
οἰαββίοδὶ " (Μουϊίοη Ῥγοίερ. Ῥ. 228). ὡς 
ὕχνῳ . .. καρδ. ὑμῶν. ϑρίττὰ ψουϊὰ 

εἰϊπλίπαῖς ἴα ννοσάβ ἕως οὗ . . . ἀνατείλῃ 
88 ἃ ρἷοεβ ἰουπᾶεά οχ ΡΒ. οχῖχ. 1:οδ 
ἃηά 4 Ἐϑάγαβ χίΐὶ. 42. αὐχμηρῷ τόπῳ, 
Ῥτορεσὶγ τα" ἄγν "᾿ οὐ ““ραγοῃεδ᾽": ἴθ 
“ὁ. βαυ 114 " οὐ “τουρῃ᾽". Ηδστε ἰξ πιεδὴβ 
κετηυσκΥ ᾿ς... ΙῺ Απδίος, ἐς Οοίοτ. 3. τὸ 
αὐχμηρόν ἰβ ορροβεὰ ἰο τὸ λαμπρόν. 
ωσ' . “ Μοχηίηρ - βῖαγ." οἱ 
ουπὰ εἰβενῇετγε ἰη Β δ] 1οα] ατεεῖς. Τῆς 
᾿ΧΧ νογά ἰβ ἑωεφόροςς. [π ἴδε ροεῖδ, 
ἴδε νοζὰ ἰ8β αἱνδὺβ δρρίἰεὰ ἴο ψδπυβ 
(Οίςεγο, Ναὲ. Ῥεονενι, 2, 20). 

ΤὨῖβ νεῖβα ἢδ8β Ὀεεῃ τηυοῇ ἀϊδουδβεά. 
τ πηᾶὺ Ὀεὲ νν6]] ἴὸ πηδπιίοπ τῆσγες στδη- 
ταδῖϊςαὶ ροίϊπίβ ἴμαὲ ἐπιεῖζε. (1) Τῆς 
τείεγεηςε οἵ ᾧ. [Ιξ ἰδ βἰπιρίεβε τὸ υπάεγ- 
βίδπὰ ἰξ 45 γεξεγγίῃρ ἴο ἐὰε εοπέφμέ οὗ ἐκ 6 
ἐγεκάπε εἴαμδϑε, ἀτιὰ ποῖ ἴο τὸν προφ' 
όγον τἴοῃε, υἱΣ. τῆς ἴδοι τιδὲ ες προφ-. 

λογ. ἰΒ πον βεβ. οη δοσουπὶ οὔ τπς Ττδη8- 
Ἀξυδείου, Ρ ἕως οὗ κιτιλ. ἰ5 ἴο δὲ 

εη Ψἢ φαίνοντι, ποῖ ννἱῖῃ προσέχ- 
οντες. (3) ἐν τ. κ. ὑμῶν ἰβ οοπηςοιεά 
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ΡΈΡεῖες 20. τοῦτο ἢ πρῶτον γινώσκοντες ὅτι πᾶσα προφητεία γραφῆς ἰδίας 
Εἰ. 3,.}ᾧ08 
Τίτα. ἵϊ. τ.  ἀπιλύσεως οὐ γίνεται ᾿ 

ᾳ Ηεϑ. χίΐ. 
Στ, Χ. 39. 

τ Ασί. 
δθβεηΐ 
ονὑίης ἴο 
ξιοσ οὗ 

ἀπὸ Θεοῦ ' ἄνθρωποι. 

21. οὐ γὰρ θελήματι ἀνθρώπου ἠνέχθη 

προφητεία ποτέ, ἀλλὰ ὑπὸ πνεύματος " ἁγίου φερόμενοι ἐλάλησαν 

ἃ βρεοίδὶ ΟΒγίβιεΐδη ἰεγγαϊμοίοσνυ. οὕ. [πᾶς 8,2 Ῥεῖετ ἰΐ, το, ἰϊ. 18, ἰ. 20. (Μάγον, Ἑά. χχνίϊ. 8.). 

Ἰᾳπο Θεὸν ΒΡ, δυγβ, Ὀο;., ΝΗ, Τί. ; ἀγιοι Θεον ΝΚΙ,, βυτρ ἐ Ττεξ. ; αγιοι. 
ΒΔὮ. ; αγιοι τον Θ. Α; αγιοι αποθ. Ο. 

ψἱ 8 ἀνατείλῃ Δἴοπςε, ἀπά ποῖ "ἢ διαυγ- 
άσῃ. ΜΙΝ τμε8ε Ῥγεβυρροβίτίοπβ ΜῈ 
τλΔῪ ὈτὶςΗ͂Υ ςοηβίάες ἴδ ἔνο εδάϊπρ ἰη- 
τεγργειδιοηβ. 

:. Μᾶϑγοσ πιᾶυ θὲ ἰάκεῃ 88 σερζσεβεηϊδ- 
εἶνε οὗ τῆς νἱενν ἴπαὲ {π6 νϑῖβε 18 Ψ ΠΟΙ 
8ἂῃι εχβογίδιίοη ἴὸ “βεᾶγοῃβ ἴδε ϑοπρ: 
ἴυτε5᾽. ὙὙΒβεῖα ἐτάς ΤΩΣ βίδρεβ: {πὸ 
τορῃεῖὶς ἰδτὶρ (τὸν προφ. . . . τόπῳ); 
πε, ἀοβρεὶ ἄλννη (ἡμέρα διανγ.) ; τὰ: 
ἴπποῖ ᾿ἰρῶς οὗἩ τῆς βρίγι ( 
ὑμῶν.). “ὙὍῇς ἰοννεῖ ἄορτεε οἵ (δἰτἢ ἴῃ 
τῆς ντίτεη ννοσγὰ υ"}} Ὅς (ο] οννεὰ Ὁ 
ἔλα ἱπδίρμε "Ὲ ΥἰῶΝ ᾿ΟΠΊΡΑΓΣΕΒ ἸΡΤΗ 
Ζὶξ. ὁ προφητικ' τοὺς ἐν 
φωτα ἴ ἕως καθαρὸν ὑμῖν τὸ ἐππλμαοι 
γελῶν διαφανῇ καὶ ὁ νοητὸς ἑωσφ- 
όρος, τοντέστι Χριστός, ἐν ταῖς καρδίαις 

ὧν ἀνατείλῃ. (“(, Ἡσυίδετ, ΑἸΠοτὰ). 
με οδ]εοιίοῃ ἰο (π|β νίενν 18 δὲ τὲ 

δεεπιβ ἴο ἴξποζε ἔπε ρίδος ρίνεη ἴο [Π8 
Ὑταηβῆρυτγδιίίοη 48 ἃ σεϊϊρίουϑ δος ἔοσ 
ντίϊες ἀπά γεδάετγβ δἰῖκε (ἔχομεν). 

2. Αποίδπος δηὰ τῆογτε ροῦρδῦϊς νἷεν 
ὩΔΙΏΓΑΙΙΥ ἰᾶκεβ ἕωφ οὗ .. . ὑμῶν 48 τε- 
ξεττὶηρ ἴο [πε ϑεοοπά Αἄνεπε. Τηΐβ ῥγε- 
Βεγνεβ ἴΠς υ80.2] πηεδηίηρ οὗἉ ἡμέρα ἴῃ τῆς 
Ἐρίβεις, δηά 1 αἷβδο ψίνεθ ροίωι ἴο δε 
βιστ κίηρ βεάυεπος οὗ πλείϊδρῃοτθ, Τῆς 
λύχνῳ φαίνοντι ἰ8 τῇς ςοπῆγιηδίίοη οὗ 
ἴπε ρῥγορμειῖς ννοτὰ ὃν ἴῃς Τταπεῆρυγα- 
τίου ψνηϊοἢ τπὰ ᾿τίτες δᾶ8 ρίνεη ἴπεπὶ 
(οὐ. ν. 16) ; ἀπὰ τη ϊβ ἰ8 πιδάβ 411 [πε πιοτε 
Ῥτορδῦὶς ἰδ ψνο ἴᾶκε ἴμς ταίεσγεπος βυρ- 
ξεβιδά ἔος ᾧ ἰπ (1) ἀθονβὲ. Τῇῆαε αὐχμ. 
τόπῳ “ουϊὰ θὲ {πε τνοτὶ ἃ ἴῃ νυνὶ ς ἢ ΠΕ 
Ἰἶνε Ὁ ΡΒ. οχίχ. το5). ΤῊΐβ ΪΔτρ 18 πχεδηΐ 
ἴο βεῖνς ὑπῈ}]} {πῸὶ δἱοτίουβ ἀρρεδγίηρ. 
Οης οδ]εοιίοη ἴο τῆς εβομαϊοίορί δὶ ἰη- 
τεγργείϊδιίοη οἵ ἕως οὗ κιτιλ. ἰΒ ἴῃς ρῆγαβε 
ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν ὙΠΟ ἢ ἱπ1ρ] 165 δἢ 
ἰηναγὰ Οοπιίηρ. ὙΠὶβ ἰδ Ἰάγρεῖν τερε!εὰ 
᾿νε δοοερέ 18 ρτατηπιδίϊςαὶ σοπηδοϊίοῃ 
ψ ἀνατείλῃ αἰοης ((3) ῦονε). “ὉΤῆε 
Μοτσηϊηρ-ϑίασ αγίβεβ ἴῃ (Ὠεὶς πεαγίβ, ἤδη 
πε σημεῖα οὗ 6 Δρρτοδομίηρ ΠδῪ ἅτε 
τηληϊξεδὲ (ο ΟΠ τ βείαπβ. Τῆς {ἸΠ]πιεπὶ 
οἵ τῆοὶγ Πορε ἰ8 δὲ ἴῃς ἄοογ: ἴῃς 1ωογὰ 
ἰδ δὲ βαηά ̓" (νοῦ ϑοάεη). 866 ποῖς οὔ 
νεζσ. 9. 

.ς.. 

Μετ. 2οβ. τοῦτο πρῶτον γινώσκοντες. 
“ Ἐδρορηϊδίπρ 1815 ἰγυἢ ἀρονς 411 εἶβε " 
(Ϊπ γους τεδάϊηρ οἵ ϑογίρέυγες. Τῆς 
ἙΔϊβῈ Τεδοδεῖβ ἀρρεαϊεὰ τὸ ἴῃς Οὔ Τ᾿ 
δβοσίρζυσεβ ἰῃ βυρροτγὶ οὗ {πεῖς ἀοοσίτίη δ. 
ὅτι πᾶσα... οὗ γίνεται. πᾶσα... 
οὐ πεεὰ ποῖ ὃε τεραγάεά 48 ἃ Ἡθῦγαὶ 8π).. 
ει ἰβ 45 ποζπιδὶ ἃ8 ἰῇ σ [η. 1ϊ. 21, [π. 
1. τ6. ἰδίας ἐπιλύσεως. ΤΗΐΒ ραββᾶρε 
ἰ8 8 ποίεὰ ογτιιχ. (1) Ηδγάξ, [ο!]οννεὰ ὉΥ 
1ὲμηδε, ϑρίεια δηὰ οἵἴπειβ ἱπίεγργεϊ ἐπι- 
λυσ. -- ἀϊδεοϊμεϊο. “ΝΟ ῥτσοόρβεου οἵ 5. 
ἰ8 οὗ βυςἢ ἃ κίηἃ τῃδὲ ἱειοσαη Ὀς δηπυ δά ᾽". 
Βυϊ πο δβδιεϊβίδοιϊογυ ἱπβίδηςς οἵ ἐπιλυσ. 
ἴῃ τῃϊ8 βεῆδβε οδὴ ὃδε δάἀἀυςεά. (2) Ας- 
οεριίηρ ἴῃς βεπβε οἵ ἰδ. ἐπιλ. -- “ ρσγὶ- 
ναῖς,᾽" ΟΥ “Πυπιᾶη ἱπίογργεϊδείοη," νου 
ϑοάεξη β6ε8 ἃ τεΐεγεπος ἴοὸ ἴῃς πιεῖ ποάβ 
οὗ (δε ἴδίβε ἰεδοΐεσβ ἴῃ {μεῖς διττὰς 
ἴο ϑογίριυσε (οἶ ν. 16, ἰϊ. 1). ἰδίας 
“18. ορροβεά το ἴδε φωνὴ ἐνεχθεῖσα οὗ 
ΐ. 1γ᾽᾿. (3) 1ἴ βϑϑῃηβ τιοβὲ βδι:βϑέδοϊογυ ἴὸ 
υπάετβίαηὰ ἰδ. ἐπιλ, 48 τῆς πιεαηίπρ οὗ 
τς ρσορμοῖ πἰπιβεῖζ, οὐ νμδὲ νν88 ἴπ ἴῃς 
ῬΓΟΡΗΘΕῸ ταϊηὰ ψ ἤδη ἢς ντοῖς; τδε ἔω]- 
ἱπγεπὶ ἴῃ δὴν ραγίίουϊας σεπεγαϊίοη οσ 

Ἔρος. “ΤΒε βρεςοΐδὶ νγοσίς οὐ τῆς ρσορῆεξ 
8 ἴο ἱπίεγργεῖ (δε ννοτκίπρ οἵ αοά το Βῖ8. 
οννη βεπεζδιίΊοωυ. Βιῖ ἴῃ ἀοίηρ (Πϊ8, ἢς ἰ5 
Ἰαγίηξ ἄοννῃ ἴῃς ῥγίποΐρ!εβ οἵ αοά β δοϊίοῃ 
ΒΕΏογΑΙγ. Ηδηςς τβοτα πᾶν ὃς πΊΔη 
ΓΟΙΠΙπιεπῖβ οὐ ομα Ῥγορῆθου, ΟἹὁἨἁ Το βρεᾶ' 
ΤΏΟΓΕ ἜΧδςἾΥ, τῆδην Πἰβιοσγίς δὶ {Ππ|ϑέγα θη Β 
οἴ βοπιε οπε ρτγίηοίρὶς οὗ ΡῬγονίεηταὶ αον- 
δγησήθης᾽᾿ (Μάᾶγοσ, Ρ. 1το6)ὴ. Τῆε ρεηΐ- 
εἶνε ἐπιλύσεως ἰΒ σε. οὗ ἀεβηϊιίοη ἀπά 
ποῖ οὗ οτίρίη. ““Νὸ ρῥγορῆθου 18 οὗ βυοῃ 
ἃ πδῖυγε 485 ἴὸο Ὀ6 σδρδῦϊε οὗ ἃ ρασίϊςυ- 
127 ἱπιεγργεϊδείοη." 

Ψεῖ. 2:. οὐ γὰρ θελήματι ἀνθρώπον 
ἠνέχθη προφητεία ποτέ. ΔΊ ἠνέχθη 
ς΄. νν. 17, 18. ὑπὸ πνεύμ. ... 
ἐρόμενοι, “7. Αοἰδ ἰ. 2. ὥσπερ 

φερομένης πνοῆς βιαίας. Ηειε ΜῈ 
Βαανα ἴῃς ΟΠΙΪῪ τείεγεπος ἴο ἴῃς Ηοὶν 
ϑρίγιε ἰπ τῆς Ερίβεϊὶς, δηά οὐἱγν ἰπ τπὶβ 
Ποηπεχίοπῃ, υὲς. 48 ἴῃς βουζοε οὗ ργορβεῖῖς 
ἱπδρίγαιίοη. Τῆς δρίσίς 185 δὴ ἄρθοΥ 
τδῖποῦ ἴΠ8η δὴ ἅρεπὶ. ὙΠε πιϑη Βρθᾶδᾶκ. 
Τὰς 5ρίγιε ῶρεῖβ, [{ 18 οὗἩ πιῦο ἢ βἰβηΐβο- 
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11. 1. Ἐγένοντο δὲ καὶ ψευδοπροφῆται ἐν τῷ λαῷ, ὡς καὶ ἐν νν. ς, το, 
ὑμῖν ἔσονται ψευδοδιδάσκαλοι, οἵτινες παρεισάξουσιν αἱρέσεις "ἀπω- 

ἐμ. . 35. 

λείας, καὶ τὸν ἀγοράσαντα αὐτοὺς δεσπότην ἀρνούμενοι, ἐπάγοντες ἩοαέροΝ, 

πος ἔος ἴδε ἱπιεγργεϊδείοη οὗ τπ6 ψνΒοὶς 
ε ἴδ ἄνθρῳποι οςουρίε8 ἃ ροδίτίοῃ 

οἱ εἰαρἢδϑὶβ δὲ ἴῃς επὰ οἵ πε βεηΐεπος, 
ἴδυβ Ὀτγίηρσίηρ ἱπῖο ργοπιίπεπος 86 Βυτηδη 
δρεηῖ, Τα ργορδεῖβ ὑμεῖς ποῖ ἱρῃογᾶπὶ 
οὗ ἰδς πιεληίηρ οἵ {δεῖν ῥγορδεοῖἊβ, Ὀυὶ 
ἘδεΥ βᾳνν οἰεασὶν οπἷυ τῆς ςοηΐεηι- 
ῬΟΓΆΣΥ ΡοΪ εἰοα] ΟΥ̓ πλοσὰϊ δἰταδιίοη, δπὰ 
τῆς Ρῥχίῃςρ!]ε8 ἱηνοϊνεά ἀπά 1]Ἰπδιγαϊεά 
τδεγείῃ. 
ΟΗΆΡΤΕΒ [1.--ῆνν. 1-3. Τάς Ἑαΐξε 

Τοασΐενς αμὰ ἐλμεὶν γμάρνιενέ. “Ὑεῖ 
ἔδετε ψεσε δἷβο [δῖβε ρῥγορῃεῖβ ἱπ (δε 
δηςοίεηις ςοτηγηιπὶγ, ᾿υδὲ 88 Ἀπιοῦρ γοῦ 
ἴθετο Ψ1}} θὲ [4156 ̓ Ἰεδοβεσβ. ΤΥ νη]} ποῖ 
Βεβιιδῖς το ἰηοδυος δἰοηρείᾶςε τὰς τγυῖἢ 
οοτσιρίης Βεγαβίεβ, ενεη ἀδηγίηρ {πεῖς 
Ἐεάδεπιεσ, δπὰ ὑσίπρίπρ οα ἰπεπιβεῖναϑ 
δυνῖς ἀεβισυςίοπ. Μδὴν ν}}} ἱπυίταίς 
τθεῖς νἱοίουβ δχβρὶς, δὰ μεσεῦγν τὰς 
ΨἈΆΥ οὗ τγὰῖδ Ψ}}} Ὅς ἀϊδοτεάϊιεδ, Νᾶγ, 
ἔυσίπες, δοιυδλῖεά Ὀγ Τςονείουδηεδδ, ΠΟΥ 
Μ|Π1 τακο τηεσομδηάίβε οὗ γοὺ ὉΥ ἱγίη 
Ψοσάβ. Ὑεῖ γοῦ τηυϑὲ ποῖ [Ὠϊπκ ἴπδὲ τς 
Ἱπάρτηεηι ραββεά οῃ 11 βῃς ἰοὴρ αρὸ ἰδ 
ἱπαςῖῖνε. Ὑδεὶς ἀεβισυσθοη ἰ8 ανγαιὶπν 

ἜΡΙΣ εὐδοπροφῆται ἐ λι Ἔγ. 1. Ψ. ἢται ἐν τῷ λαῷ. 
ἐν τῷ λαῷ ἰδ υβεὰ ἔος [6 πβόδένυ ορίς 
ἰῃ ΧΧ. ψευδοπ, ι. Α οἶα88 οὗ 
Ἑαϊθε Ῥυορῃεῖβ ἰβ γαυεηεῖν πιεπεϊοπεᾶ 
ἴῃ τῆς ΟἿ. [Ιη τὰς εα1ες ἀρες ἰἴ 18 ποῖ 
βυξρεβίεὰ τδδιὶ ποτε νν88 σοπβοίουβ ἀδοεὶς 
οὐ ἴδῃς μαζὶ οὗ ἐπε ργσορβεῖ. Ηΐβ ργο- 
ῬδεΟΥ ἰβ 4186, ἰζ ἴξ 18 ρσονεᾶ 80 ὃν ἴδε 
δνεηῖ (] ες. χχνι, 9). “ Βεη ἃ ργορδεῖ 
11ε8, στῖβους Ῥείη ἱπδρίγεά Ὁγ ἃ 8186 οσ 
ἱπηροῖεης ροά, ἰξ [8 Ὀεοαυδε σά ἐπ ΗΙ5 
δῆρετ ἀραϊηβι [βγϑς ̓Β βίῃ γβεδῃ8 ἴο ἀθβίσου 
δίπι, δηὰ τπετείοσε ρα ἱπίο {πῸ ργορδεῖβ 
“ἃ ἱγίηρ βρίτε᾽ ". (ϑεδυϊΣ. ΟΟΤ. ΤΆ. 
', 257). ΟΥ̓ τ Κίηρβ χχί!. 5 8. Τβεβε 
ἃτε ἴδ 6 ὁ βμορπεῖς ὙὯΟ οἵὺ “ ρεᾶςε, ρεδος,᾽" 
Ψ ΒεΏ σά [8 τεϑῖν ροίηρ το Ὀγίπρ Ἱπάρ- 
ταεηῖ. Ι͂ἢ τῆς ἰΔἴδσ ρεγίοά βυρεσγβξτιουβ 
δοῖβ δηὰ ράρσϑῃ ργδςιῖςεβ, βιιοἢ 88 δβρίγίτυ- 
αἰΐβαι, νεπίγ!οαυΐβηῃ, ὑσοξεββίοηδι βοοῖἢ- 
Βαυΐην, Ὀεσάσπης ΤοοτηπΊΟΙ (ε. 9. ες. χχνὶ!. 
9; 588. υἱῖϊ. 190). Τῆς ολγάϊπδὶι ἀϊβεποιίοη 
δεῦνεεη ἴδε ἴσας Δηὰ (ἢς [18ε ργορβεὶ ἰΔῪ 
ἴῃ δε πηγαὶ ομασγαςίεσ οὗ {πεῖς τεδοδίης 
([ετ. χχίϊὶ. 21, 22). ιδάσκαλοι. 
ΤΠε οδαγαδοιογίβεὶςβ οὗ (ἢεὶσς ἰεδοβίηρ ἂγε 
ψνεἰ}-πηασίκεὰ ἴῃ τη 18 Ερίβεῖθ. 86εε [πέτο- 
ἀυςιίοη, ῬΡ. 207 ἢ. Οσοτηρασε ΡΒ]. 111. τ8 
Φ,, "6 σπαπ,168 οὗ [ἢ ΟτΟβ8,᾽᾿ ψπὸ Ὀγουρδι 
ἴεᾶγβ οἵ ϑῃδπιε ἴοὸ ἴῃς εὐςε8 οὗ ἴδς Αροβίίε; 
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τῆς ἀθυβε5 οὗ ἴῃς ,οτά᾽ 8 ϑυρρετ ἰῃ τ σοσ. 
χὶ. ; αἰ8ὸ (δἱδί. ἱΐ. 4, 2 Οοσ. χὶ. 1:3. 

παρεισάξονσιν. ννγμαὶ ἰΒ ἴῃς ἴοσος 
οὗ παρα-ὺ Τῆς ἰάεα οἵ “ διβαῖτῃ ᾽᾽ οΣ 
“ Β6οΓαοΥ "᾿--τ ς βι αν το ἱπιίγοάυος ᾽᾽ 
--οἰε Ββαγάϊγ ἰω δοςογσὰ ψνἢ τπεὶς σμαγαςίεσ 
ἀεβοσίδεὰ εἰβεννβεῖς 28 τολμ' αὐ- 
θάδεις, δόξας οὐ τρέμονσιν ἔλασψη. 
μοῦντες (1. το). Ἐδίῃετ τῃς ἰάεξλ βϑετλβ 
ἴο θὲ οὗ ἴῃς ἰηιγοάδυςοη οὗ ἔλ18ε τεδομὶπς 
αἰοηρβίάς τῃς ἴτυθ, ΨΒοσεῦ τς ὁδὸς 
ἀληθείας 8 Ὀτουρᾷις ἰπίο ἀΐβτεραῖς. ΟΛ. 
παρεισενέγκαντεξ, '. 56. Τῆς ἰάεδ οὗ 
βίεδ ἢ ἰ8 ῥγεβεπὶ ἰπ παρεισάκτους 
68]. ἱϊ. 5). αἱρέσεις. ΟἸεαεῖγ αἵρεσις 
ες ἰβ υδεὰ ἰπ οτἰψίπαὶ βεῆβε οὗ 

“ τοπεῖ ᾿" (“ ἀηϊπηθβ,᾽" “δεηϊεηία ᾽ἢ 
(8ο ϑρίεζα, νοῦ ϑοάεη, ννεῖββ ; δυῖ 
ς΄. Ζαδη., [πῃ Οδϊαι. “ὦ εἰξ. ἰϊ. 433). 
ν. 20, Σ ᾿ς ΧΙ. το, ἴῃς β6ῆβε ἰβ 
“ ἀϊββεηϑίοῃβ," γίδϊηρφῷ ἔγοτηθ διιοῃ ἀϊ- 
νεγδίυ οἵ ορίπίοθ. [ΐ ἰβ υβοὰ ἴῃ ἴῃς 
δεῆβε οὗ “βεςῖ᾽ ἰῃ Αςἰξ ν. 17, χν. 5, 
χχὶν. 5. ΤΒε ψενδοδιδάσκαλοι ννεῖε 
ἰδίῃ τὰς Οἤυσοῃ. Ἐνεη {πε “ ΑἸορὶ," 
Ψ8ο ἀϊβραϊεᾶ τε ἰουγ αοδρεὶ ἴῃ 
βεοοπὰ ςεπίυγγ, ψψεσε ὕοΐ Ἂχοογηπηηΐ- 
οαἰοά, ὙΠΟΥ ψεῖς, 88 ἘρΙρβδηΐυδ βᾶυ8, 
“ρῃε οὗ οὐτδεῖνεβ᾽. Οὐ ΜΜΕ.  Εχῤος-. 
ἙἘεΌ. τρο8. αἱρέσεις ἀπωλείας. Τῇε 
Θεηϊᾶνε σοπιαῖπδ ἴῃς μα γῖηε ἰάεα--- 
“ ροττυρτίηρ ἰεηεῖβ ᾽". δυεὶ αιδοαιίοη 
τὰ ἃ στεᾶῖ σᾶυδε τδῪ ὃς πιαϊπιδίης, ἂ8 
πῃ τῇς οᾶ8ε οὗ τε ἔλ|86 ᾿εδομετβ, Ὀὰΐ ρεῖ- 
8οῃδὶ πιοῖῖνεβ τΔῪ βδάϊυ ἀειετίογαῖς, δηᾶ 
τὰς ἱπβαεπος οἵ ἴδε 1ἷς πᾶν Ὀσγεθὰ ςοστυρ- 
τίου. ΟΥ̓ ἴφηαῖ. Τραΐ!. νὶ. τ; ΕΡΆ. νὶ. ἃ. 
καὶ τὸν ἀγορ. . . . ἀρνούμενοι. καὶ - 
“δνϑδῃ ". ὉΡ Μῶν '. 27. ΤῈ πὲ ογάϊπασυ 
υ8ὲ οἵ δεσπότης ἰῃ ελτῖν ΟἸ τί βείδη τί τεσ 
8 ἐοϊ]οννεά Πεῖε, υἱξ., δ8 τείεσγίηρ ἴὸ 
Αὐδά, ἀγοράζω νουὰ α͵80 ὃε οἵ 
αοά, ψο τεάεετηεὰ [δβγϑεὶ ουὖἱ οὗ Εφγρι 
2 ϑᾶπη. νἱϊ. 23). Τῆς τεΐεσεπος δεζε, 
οννανοτσ, ἰΒ ἴο ΟἾσίδε (οὗ, Μᾶγοσ, Ρ. χνἱ!.). 

ΤΒς Ν.Τ. υβε οὗ ἀγορ. ἰδ ἰΠΠϑιταϊεὰ ἰπ 
Οος. νὶ. 20, ἤεγε σεΐεσεπος τΐρῃς ὃς ἴο 
αοά; δυϊ ἰπ ἐδ. νἱϊ. 23 ταίδιεηςς ἰ8 
οἰεασὶν ἴο ΟὨτίβε. 80 ἴῃ εν. ν. 9. ΟΚ 
οὖς ,οτὰ δ ψοτάβ ἰπ Μαζίκ χ. 45, ἀρουϊ 
“φινίηρ, Πἰ8 11ξπ ἃ ταπβοσῃ ᾽ δηὰ [υάς ν. 
4. Τῆε “ ἀεπίαὶ ᾿᾿ βεεπὶδ ἴο ἢᾶνε οοη- 
βίβιεά ἴῃ δῃ ἴῃ υδῖς νἱενν οἴῃ Ῥεσβοῃ 
δηὰ ννοσκ οὗ ΟΒσιῖβι, δὰ τδεὶς γεϊδίοη τὸ 
τῆς ῥγοδίεπι οἵ υσηδη βίη. Ολ Ἐῤῥ. Γ΄ 
Ῥεέεγ, 1. Η. Ἰονεῖξ, ρρ. 230 81. ταχινὴν. 
8ες ποίς οπ ἷ. 14. ἐπάγοντες. ΤὮς 



134 ΠΕΤΡΟΥ Β π. 

ὃς: Τίτα. ἢ, ἑαυτοῖς ταχινὴν ἀπώλειαν" 2. καὶ πολλοὶ ἐξακολουθήσουσιν αὐτῶν 

τἰςα, νι, ταῖς ἀσελγείαις, δι᾽ οὖς ἡ ὁδὸς τῆς ἀληθείας βλασφημηθήσεται" 3. 
4, 1Ὸκ Ὁ ς υ ᾿ » “.,. 6 ᾿ ὸ ΓΝ καὶ " ἐν πλεονεξίᾳ πλαστοῖς λόγοις ὑμᾶς " ἐμπορεύσονται ᾿ οἷς τὸ 

᾿ χχνὶ!, αι. κρίμα ἔκπαλαι οὐκ ἀργεῖ, καὶ ἡ ἀπώλεια αὐτῶν οὐ “ νυστάζει. 4. 
ἴδ ἐἰϊς ; ὰ 

3 μπίρο. εἰ γὰρ ὁ Θεὸς ἀγγέλων ἁμαρτησάντων οὐκ ἐφείσατο, ἀλλὰ σειραῖς 

ἱσειραις ΚΙΡ, νυ]ξ., δυττ., ὈΟὮ. Ἐ; σειροις ΑΒΟ, ΝΗ, Ττερ. ; σιροις ᾿᾿, Τί. 
Τῆς ἴνο ἰδϑὲ ἃσε πιεγὰ νγίδιίοῃβ ἰῃ Βρε! Πἰηρ : (ἢς 48 ρίνεβ ἃ ἀϊεσεης ννογά νυ ῃ ἢ 
Βε6ΠπΊ8 ἰε88 Δρρίἰοαῦ]ε ἴοὸ ζοφου. Τῆς ἀϊβῆου εν 8, Βονγενες, ραγιῖα! γ Ἔχρί αἰπθὰ Ὁ 
τερατάϊηρ σειραις 88 δυβξεδιοά ὉΥ δεσμοις οἵ ]υἀς 6. σειρος οΥΓ σιρος [8 ἃ Ρἷϊ ἴοτ 
1δς δβίογαρε οὗ ρτδίῃ, δηὰ 8ο ἴϑσ 88 κποντ, ἰἣς ννοσὰ “ἄοεβ ποῖ δ6επὶ ἴ0 ειρρεδῖ 
δηγιπίπρ ἀὐνῆὰ] οσ ἰεσγίδ]ς " (Μαγοτ). Ὑπὲε ργεβυπιριίοη, ςοπδίἀεγίηρ ἀερεμάεπος 
οὗ ψῇο]ε ομαρίεσ οἡ ἰάεαβ οὗ [υ ἅς, ἰδ ἰῃ ἔδνουτ οὗ σειραις. 

τηϊἀάϊο πλῖραι πᾶνε Ὀεεη ἐχρεοιεᾷ, ΟἿ ν. 
5, ΜΏστε ἴῃς δἃοῖϊνε ἰ8 {Δ 0}. υβοά. 
γε. 2. ἀσελγείαις. ἅτε ““Δοίδ οὗ 

Ιαβοϊνϊουβη 688 ". ὁδὸς τῆς ἀληθείας. 
ἀληθϑεία ςοπίαίπϑ ἰῃς τοοι-ἰἄς8 οἵἉ “ φεη- 
υἱποηεβ8 Ὁ. [τ οοπιδίπεβ ἴῃς ἰάθδβ οἵ 
τδε Κπονϊεάρε οἵ αοὐ δηὰ Ηἰβ ρυγροβεβ 
ἰπῃ ΟΠ τίβε; δπὰ οἵ ἴδε μυϊηδη οὈϊἱραιίοη 
τὸ τίρβι Πνΐπρ τπδὶ δρτίηρβ ἔγοπι ᾿ξ. “Ης 
ἴῶλι ἀοεῖδ ἰσατἢ Τοπιεῖῃ τὸ τὰς Ἰἰρδι." 
Ὑῆε ντίτες οὗ 2 Ρεῖες ἰβ, 28 αἰννᾶυβ, οοῆ- 
οοιπεά ἴο ὀρροβα ἃ πιοσεὶν πιο] δοιιαὶ 
Αποβιεϊοίδγα, νυν οἢ 845 ἰϊ8 υἱεἰπχαῖς ἔγαϊς 
ἐπ ἱτηπιοσαὶγ. ΟΥΓ ΡΒ. οχίχ. 29, 30. 
βλασφημηθήσεται. Τῆς ψΠο]ς ΟΠυτοΒ 
βυβετεά ἴῃ τερυϊδλιίίοη θδοδυβε οὐ μι 686 
τε. Οὗ. ἔοπι. ἰΐ. 24, τ Τίπι. νἱ. Σ᾿. 

νεῖ. 3. ἐν ἰδβ οαυβα!, πλεονεξίᾳ -- 
“ ρονεϊουβης88᾽. ΟΛΥ [υκε χίὶϊ. 15. 
πλαστοῖς : Ππεῖε ΟἸΪΥ ἰπ ΝΤ., “ πιδηυ- 
[δοιυτοά," ““ {εἰρπεά,᾽" “ ἀγιιβοίαὶ ". ἐμ- 
πο Ὄνται Οτί ρίπδΙν υδαὰ ἰη ἱπίγαηϑ. 
8686 -- “'ροὸ δ-ττδάϊησ ". Οὗ 148. ἰν. 
13. Τδεη - “ τηροτί,᾽ ἴῃ ἰγᾶη8. β6η86. 
Ηετε -- "" πᾶς γραΐπ οὐ," ““Ἔχρίοίι". 
ΟΓ. 2 Οος. ἰϊ. σ7, σ Τίπι. νἱ. 5. 

οἷς τὸ κρίμα ἔκπαλαι οὐκ ἀργεῖ: 
“ἐγ ῃοβε Ἰυάρτηεηξ δ85 ἴογ ἰοηρ ποῖ Ῥεεη 
ἱπδοῖῖνς,᾽" δἰπουρῃ μετα ἰ8 Δῃ ἀρρεᾶγ- 
ἃῃςε οἵ ἀεῖϊαγ. Τπὶβ ἀεἴαυ ἰβ τῇς ἀγρυ- 
τηθηῖ υϑεὰ Ὀγ ἴδε ἔαϊβε τεδομεῖβ. ἔκ- 
παλαι οοουτδ ἰη Ο.6.1.5., 5845 (Ϊ,. .}.), 
δι᾿ ὧν ἔκπαλαι ΕἾ (8ς. τὴν πατρίδα) 
εὖε σεν] (Οὐ. ἰΠ.- 4 ἀπά ἢ. ἱἉ, 
ἐπάγοντες ἐαντοῖς Τταχινὴν ἀπώλειαν.) 
Ἐογ ἀργεῖ βεα ποῖε οῃ ἱ. ΤΒς ͵υάρ- 
τοδηΐ [48 ἰἴοὴς ὕδεη ραϊμετίηρ, δηὰ ἷβ 
ἱτηρεηάϊηρ. νυστάζει. Τῆε ννοτὰ υδεὰ 
οἵ ἴδε Βἰυπιθδετίηρ νἱγρὶπβ ἱπ Μδίϊς. χχν. 5. 
[τ 188. ν. 27 ἰΐ ἰ8 υϑεὰ οἵ ἴπ6 ἱπϑίγιπιεηῖβ 
οὗ ἀοά᾽ δ Δηρεῖ εἰυρίογεά ἀραϊπϑὲ ἴδε 
φυῖν οὗ βοςῖΑ] ἀρυδεβ. 

νυ. 4-ιοα. Α Ἀἰδίογίοαί ἐϊΠΠμςίγαϊίοη ΟΥ̓ 
ἐᾷς Ὀὲοίπε ἡμάρνιεπέ οκ ἐπε τοϊελεά, απὰ 
εαγε οὗ ἐλε νγἱρλέεοι. 
“Αρά βρατοὰ ποῖ δηρεῖβ ὑδο βἰπηςά, 

Ῥυϊ Βανίπρ οαδβὲ ἔπεπὶ ἰπῖο Τατγίαγυβ, γᾶνε 
τπδῖι ονοσ ἴο οδδίπβ οἵ ἀδγκη}ββ, γεβεσνίηρ 
ἴῆετῃ ἔος Ἰυάρτηεης. Ης βραγοὰ ποῖ ἴῃς 
δηςίεπι νοὶ ά, Ὀαῖ κυλτάε Νοδῶ, νἱἢ 
βανθη οἴδμεγβ, ψδΐς ἴῃς ἱτηρίουβ ννοτ]ὰ 
Μγ»ὰᾺ8 ονεσναἰπιεά Ὀγ ἃ βοοά. 80 Ὀϊνίπε 
ἡυάρτηοπς ννᾶβ εχίεηδεὰ ἴο ἴῃς οἰτῖεβ οὗ 

πὶ ἀπὰ (οπιοσγαῃ, ννδί ἢ νεσα ὀνεῖ- 
ὙΠ οἰπηοᾶ Όγ Δ8ῆε8, δηὰ ονεγίπσοννῃ ὉΥῪ 
εατιδβαυλίκο, 45 δἃη Ἵχδιηρῖε οὗ νδαὶ [8 ἰπ 
βίοσε ἴος ἱγῃηρίουβ ρεσβοηβ, ννῆϊ!ε τἰρῃίθου 
τοὶ ννὰβ ἀεϊϊνετεᾶ, στίενεά ἀπὰ ννελτίεὰ 
ἂἃ8 Ὡς 28 ὉΥ ἴδε ῥτιοῆϊγαις [Ππ| οὗ τῆς 
Ἰαννεβθ. Εος δ δέϊξε ἀδῪ (πΐβ πῦδῃ 
νὐτ Πἰδ τ ρΐθουβ ἱπβεηςιβ, ἱπ Πῖ8 ᾿ἰΐς 
δτηοηρ ἴπεηι, ννᾶ8 νεχεά ἢ ἰδ ς βἰρῃὶ 
δηὰ βουπά οἵ ιῃεῖγ ἰΙαννίεββ ἀεεάβ, [πὸ δ] 
ἐπὶθ νὰ δᾶνε ἃ ριοοῦ δαὶ ἴῃς 1οσγά 
Κποννβ πον ἴο ἀεῖϊνες τῇς σοάϊν ουἕ οὗ 
εἶδὶ, απὰά ἴο Κεερ τῆς ὑπροάϊν ὑπᾶες ἀϊ5- 
οἰρ! πα ὑπῈ} τπς ἄδγ οὗ Ἰυάρτηεπι, εβρεοὶ- 
εἶν τᾶοβε ψῆο ἔο!ονν ἴῃς ΡΟΙυτπρ τδῖ8 
οὔτδς ἤδβῃ δηά ἀεβρίβε δυϊπογίτγ. 

νει. 4. εἰ γδρῦ ός.. . . ἱπκοδυοίης 
ἃ βεγίεβ οἵ Ἴοοῃαϊτίοπδὶ βεηίεησεβ. Τῆς 
Δροάοβίβ ἰβ ἰουπὰ ἰπ οἶδεν κύριος 
ἐνν Οὗ ν. 9. σειραῖς. Νοὸ ἀουδὲ ἃ 
τεπδεείης οἱ δεσμοῖς ἰπ [υἀς 6, ἀρτεε- 
ΔΌΪ ἴο ἴδε ρῥγδοῖίος οὗ [ῃ18 ντίτετ, ψνῆο 
ἰ8 βοπιενῃδῖ οηὰ οἵ υδίηρ τάγεσ ᾿ψογάβ, 
ἰπβιεδά οὗ τᾷ πιογε ςοπηπιοηρίδοα. σειρά 
υδυδιν τηεᾶπβ ἃ “ςοτά" οὐ “τορε" 
(Ηοπιεσ, 11, χχίδὶ., 115, Οὐ. χχίϊ., 175). 
ἴε νψουὰ βεετὶ ἴὸ πηεᾶπ “ἃ ροϊάεῃ 
ομαΐη ᾿" ἴῃ 1], νἱῖϊι, 19, 25, ο΄, ΡΙδῖο. 
ΤἈεαϊείμα, ἱ. 53 Ο. ὙΤῇῆῇςε πιεδηίηρ 
“{ςἴεγ8᾽ ἰ8δ ρεδου γ τὸ 2 Ρεῖεν (ἴοσ 
ταν. ἱεεί. σειροῖς, 8εε ἐέχτῦδι ποῖα). 
ταρταρώσας -- “ οὐδὲ ἱπίο Τατίλτυβ᾽᾽. 
ΤΗΟ, νεῖ ἰ8Β ἃ ἅπαξ λεγ. τά ος 
Οοοῦζβ ἴῃ ἴῆγος ραββᾶρεβ οἱ ΧΧ. (ἴον 
χὶ. 15 (20), χὶϊ. 22 (23), Ῥγον. χχῖν. δὲ 
(χχχ. 16) : θυξ ἴῃ ποηὲ οἵ ἴπεβε ἰβ8 ἴμοσα 
ΔΩΥ οοττεβροηδίηρς ἰάεα ἴῃ ἰὃς Ηοεῦ- 
τεν. ΤΒς ψογὰ δ'3ο οσουγβ ἴῃ ἘποοῖΒ 
χχ. 2, Ώετε αεβεππᾶ ἰΒ ἴῃς ρίαοε οἵ 



2---7. 

ζόφου ' ταρταρώσας παρέδωκεν εἰς κρίσιν τηρουμένους,2 ς. καὶ ἄρχα- Ξιαιο, 

ίου κόσμου οὐκ ἐφείσατο, ἀλλὰ " ὄγδοον ᾿“ Νῶε δικαιοσύνης κήρυκα ΕᾺ 
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8. 3, 

ἐφύλαξεν, κατακλυσμὸν κόσμῳ ἀσεβῶν “ ἐπάξας᾽ 6. καὶ πόλεις Ρείοῤ. ε. 

Σοδόμων καὶ Γομόρρας τεφρώσας " καταστροφῇ κατέκρινεν, ὑπόδειγμα 

καὶ δίκαιον Λὼτ καταπονού- 
μενον ὑπὸ τῆς τῶν ἀθέσμων ᾿ ἐν ἀσελγείᾳ ἀναστροφῆς ἐρύσατο, ---ἶ ̓ ἷὰ 
μελλόντων ἀσεβέσιν ὃ τεθεικώς, 7. 

6. Ρ". ςγζἴ. 

λζοφον 

ΚἾυΚε χἰϊὶ. 34, Αςῖς χὶν. 27. 

ΒΟΚΨΡΡ, Τί., Ττερ., ΝΝῪῊΗ ; ζοφοις ΔΑ. 

ἂν ιῖ, ]. 
ἱ σ Ρεῖ. ἐϊΐ. 2. 

“ὙἼΒα ἰδτῖες τεδάϊπρ τῦλῪ 

δ Μεῖϊ. χχ. 18. 

Βανς γίβεη ἴτοτῃ ἃ πηδγρίπδὶ -οις ἱηϊεπάἀςὰ το σοῃποοὶ σειραις, Ὀὰς ΤΟΙ ΡΥ δρρίίεὰ 
ἴο ζοφον ᾽" (Μᾶγοτν, Εἀά. Ὁ. οχεοῖν.). 
Ξτηρουμένους ΒΟΚΤΡ, εγτὰ {- Τί. Τταρ., ΜΗ ; κολαζομενονς τηρεῖν ἐδ, ἰαῖι., 

ϑυτρ, ὈῬΟ᾿., 8Β88 
5ασε 

νυ ρ., τες. Τί. 

Ῥυπίβῃτηεπὶ ἔος δροβίδίε [εἐνν8, δηά Τδῖ- 
ἴᾶτιβ ἔοσ ἴπε (Δ11|6ὲἢ δηρεὶδ. [π᾿ Ηοπιεσ 
(4.5. 11. νἱὶϊϊ, 13) Ηλάεβ ἰβ ἴδε ρίαος οὗ 
ςοπῆπειηεηὶ ον ἀδδά πλδη, δηὰ Ταγίαγιβ 
8 ἴδε πᾶπὶς ρίνεπ ἴο ἃ τουγκΥ αῦγβ8 ὃ6- 
Ὡεδί Ηδάεβ ἰῃ νος ἴῃς 51η8 οἵ [4] 6 ῃ 
1τηπιοτῖδῖὶδ (Κιοποβ, [ρεῖοβ, δηὰ ἴδε 
Τί τΔη8) ἀσε ρυηἰβῃςεά ((]. ϑαϊπιοπά, Η.Β.Ὁ. 
ἰϊ,344 α). Ηεηςε 2 Ρεῖεσ υ868 [Π18 νγογά 
ἴῃ ἀρτεεσηεπὶ ὑνἱτἢ τῆς Βοοῖς οἵ ἙποοΒ 
δηὰ ατεοῖ πὐγιποΐοργ, Ὀεοδυδε ἢς ἰδ 
δβρελκίηρ οἵ [α!]εὰ δληρεῖ8 δηά ποὶ οὔ πιεη. 
ΑΒ τεραγὰβ ἴῃς Ἴοοβπηοίορυ ἵπαὶ 18 Πεῖα 
ἐταρι ἰςά, ἰξ μ48 Ῥδεη βυρρεβιεὰ ἐμαὶ ἴῃς 
ΘΑ ἰβ ποῖ τεραγάεὰ δ8 ἢδλιῖ, Ὀυϊ ἴδε 
πηίνετβε ἰ8 οοηποείνεά 48 ἔψο σςοποςηϊγις 
Βρμεσεαβ, ἴῃς οὐυΐες Πμεᾶνεη, ἴπε ἱπηεσ ἴῃς 
ελτῖθ. Τῆς πεῖδες δα] οὗ μεᾶνεπ 18 
Τατίδσυβ, απὰ ἴῃς ἡςεῖμοῖ δα] οἵ [Πς εατῖῃ 
18 Ηδάεϑ (8ι:. ΟἸ αἷς, Εχροϑίέον, [αἱγ, τρο). 
Τῆς υβε οὗτδε ννογά Ὁγ 2 Ῥεΐοσ ἰδ γεϊηδεϊ- 
ΔΌΪε 45 ἱπιρίγίηβ, 8η δἴσαοόβρῃοσε οὗ ατεεϊ 
τδουρῆε ἴῃ τῆς οἴτοῖϊς ἰῃ νϊοἢ Ὧς πιονοά, 
δηὰ ἴος νι ΐοἢ πε ψτοῖς. ζόφος ἰῃ Ἡοπιεῖ 
δ υϑεὰ οὗ τῆς ρίοοτῃ οὗ ἴῃς πεῖδεγ νου! ά, 
Οἄ. χχ. 356, ο,, Ηεῦ. χίΐ., 1:8. ΑἸβδὸ 
ν. τ ηὰ ἰυάς 6, 13. [ἐ ἰΒ ἱπιρ!εά τὲ 
ΦΑΊ]Ίεη δηροὶβ δὰ υηγίρῃίθουβ τθη ΔΚ 
υιμάετρο τε ρΟγΑσΥ ρυῃἰβηπιεηΐ ὑπε}} τῆς 
ἄδγ οὐ (μεῖγ ἢ] ἄοοτ, ς΄, νε. 9. Ἐποοὴ 
Χ. 4, 12, ἰχχχνϊϊ. 2. 

νει. 5. ἀρχαίον Τῆς αγιῖς!ς 
18. οπχίειο, το ἢ 18 ποῖ ἃ πιδεὶς οἵ {1}}- 
ἴεγαου. Τῆΐδ ομδρίεσ 8 ρσορῃειὶς ἴῃ ἴοστῃ, 
δηάιῶς οτηϊδβίοη οὔ δε δγιῖςὶς 18 ομβαγαςίογ- 
ἰδς οὗ τῃλι βιγῖς. ΟἿ ]οῦὉ. "ϊ. το, ᾿υἄρε8 
Σ 5. (ϑεε ἀρκρλυη Εά. και: Χχχν.). 
᾿καιοσύνης κήρυκα. . ἦπ {Π|8 βεηβε 

ἰβ υϑεὰ ἴῃ Ν.Τ. Ωγ Ἔε δηὰ ἰῃ τ Τίπι. 
ὶ:.. 7.2 Τίτῃ. ἱ. τι. 2 Ρεῖεσ αρδίη Ὀοσγοννβ 
τοτι 1 ενν 88 ἰγαάϊ θη 88 ἴο τῆς ργεδοπίπρ 
οἵ Νοδῃ. Οὐ. 108. Απῆᾳ. 1. 3, τ᾿, Οἴεπι. 

ν ΒΡ, βγυιᾷ, δυῖρ, ΝΗ ; τοις ἀσεβέσιν 5αῇ., ὈΟΒ. ; ἀσεβειν ΦΑΟΚΙ,, 

Βοια. ἱ. 7. κατακλυσμόν, οἵ, Μαῖι, χχίν. 
38, 30, [υὐκο νι]. 27, αεη. νῖ, 17. ἐπάξας. 
Αοτεῖδὲ ρᾶγίϊοίρ!ς ἱπιρ! ες οο-ἰποίάθης δς- 
ἴου. “Ηεβαᾶνεά Ν..... ψὨΐ6 Βα βεπῖ, 
εἰς ἐπάγν ΠῚ νά! οἵ “ἐ βετἰηρ-οη,᾽" 
“Ἰειηρ ἸΙοοβα," 4.4. “ ἀορβ᾽", Οὐνεεεν, 
χίχ. 445, Χεη. Ονγ. χ. το. ὄγδοον. ἢ σἴαι 
βενθὴ οἵδε. ΟἸδβδίςαι ασθοῖκ ὑβᾶρς ἰβ 
τοδάά αὐτόν. Τβετε ἰ8 τηυοἢ ἀϊ ῆςυ εν 88 
τὸ ἴῃς εἰρψηίβοαπος οὗ δε πυπηεταὶ. Τῆς 
τείεεπος ἰβ πο ἄουδι ἴο τς ἠυπηδεσ οὗ 
ΝοΔΒ᾿ 8 ἔδυγ. ὙὍὙἢα πυπλεζαὶ [8 ρἰδοςά ἴῃ 
ἃ Ῥτοζηϊηθηΐ ρίδος ἱπ ἴπε βεπίδηος ἴο 'ὰν 
δίγεββ οὔ ἴῃς 8Ππ|81} πυῦθες βανοά ουἱ 
οὗ τῆς ἱπμαδίϊεά υνοτ]ὰ, 88 ἃ βισι κίπρ εχ- 
ἈτηΡΪς οὗἉἁ πλοΓΟΥ ἰπ ἴδε πιίϊάβε οὗ ἱμάρτηεπι, 
ξ ι Ῥεῖ. [Π.. 20. ΟΥ̓ Ρ. Ρεῖς. 1, 28. ὅτι 
δραγματοκλέπτει τρίτος ὥν (ὲ:), «. 
Αδροῖξ, 1]. α. ὶ 562 
ες. 6. πόλεις Σοδ. καὶ Γομορρ. Νοι 
Ἐπιῶνε οὗ ἀρροβίτίοῃ, δὰϊ οἰκίεβ οὗ τς 
ἱδιγίςς, νεσε ϑοάομ πὰ ἀοπιοσγδῇ ννοτα 

βἰϊυαιεᾶ, ΟΥ̓ 1υἀς 7. Σ. καὶ Γ. καὶ αἱ 
περὶ αὐτὰς πόλεις καταστροφῇ κατέκρι- 
γεν. καταστροφῇ [8 ἀδεῖνε οἵ ̓ Ἰπδιγυπηεπί, 
“ ροηδετηηδά {Π6πὶ Ὁγ ονεγίηγον "", αδη. 
Χίχ. 24, 25 86 6ΠῚ8 ἴο ἱπηρ}]Υ βοῖθ ἔιγίμετ 
ἀεβιγυσίίου δῇοσ ἴῃς ὅτε. Ῥογῆδρβ δῃ 
δαγίμαυδκε ἰ8 πιδδηΐῖ, ἃ Ὁοπιπιομ Δοςοπη- 
Ῥαηγίῃρ ῥῬϑεποπηεποη οὗ νοϊοδπὶς ἀΐβ- 
τυζθᾶπος. ὑπόδειγμα. . . τεθεικώς, 
“ σοηδείτυξηρ, Ππεπὶ ἂπ ὀχαπηρὶς ἴο ὑη- 
βοάν Ὧ8 ΟὗὨ {πΐπρβ 'π βίοσε ἴοσ 
τεπι." ΜνΠ . οὗ. ἩεὉ. χὶ. 2ο, (οἱ. 
1, τ7. τεῷ τὰ ἤΟΟΨΟΙ ὑὉρ ἰῇ 
ΔΒ 68 (ποῖ “ τεάυος ἴο 888ςεβ "} ---ἰουπὰ 
ἰῃ ἃ ἀεβοείροη οὗ ἴτε εγυρεοη οἵ Νεβυ- 
νίυ8., (Ὀῖο. (438. ἰχνΐ. Ρ. χορ 4). 

νες. 7. καταπο γον, τῆς νοτγὰ 
ΔΡΡΙἰδὰ ἴο (δε σοπάϊείοη οὗ ἴῃ βίανε ννβοπι 

ο868 ἀεϊνετεά, ΑςἰΒ νἱϊ!. 24. [τ ἰπιρ!ΐεβ 
ουσιναγὰ ἀϊϑοοπιίοτί. ἀθέσμων. ΟἹ 1]. 17, 
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ἀ Ἰαδοῖε 8. βλέμματι γὰρ καὶ ἀκοῇ δίκαιος ' ἐνκατοικῶν ἐν αὐτοῖς ἡμέραν ἐξ 
: υἰνε τ, ἡμέρας ψυχὴν δικαίαν ἀνόμοις ἔργοις ἐβασάνιζεν,---ο. οἶδεν Κύριος 

ἷν, 
τ Με εὐσεβεῖς ἐκ πειρασμοῦ " ῥύεσθαι, ἀδίκους δὲ εἰς ἡμέραν κρίσεως 
Ῥμὴ, ἕν. κολαζομένους τηρεῖν, το. μάλιστα δὲ τοὺς ὀπίσω σαρκὸς ἐν ἐπιθυμίᾳ 
ἴβωι. τν.' μιασμοῦ πορευομένους καὶ κυριότητος καταφρονοῦντας. τολμηταὶ 
4, εἰαεαὶ- 
«δ]. 

11υκο ἱν. 22, Οοἱ. ἱ. 13, οτα. ἱ. 26. 

10 δικαιος ΦΑΟΚΙ;Ρ, δ5γττ., Ττερ., Τί. ; οὔτι. ο Β, νυϊρ., ΝΗ. 

“8 ΒἴΟΩμεΕΙ Ψοτγά ἴθδη ἄνομος, Ὀεζαυδε 
θεσμός ἰδ υδεά εδραοοίδ!!ν οἵ ἃ ἀϊνίης οἵ- 
ἀϊπαηος, ἃ ξυπἀαπιεηίδὶ Ἰανν (Μάγου, 

γες. 8. βλέμματι γὰρ καὶ ἀκοῇ. Ὁ 
ἱπ: εσργεϊδιίοπμβ ἂς ροβϑίρίε (1) [πβίσυ- 
ΤΩΘΠΪΔ] ἀδιίνε δῆες ἐβασάνιζεν. “Ηςε 
νοχεὰ δὶ5 τἰρβίδουδβ βου] Ὀν ννῆδι Ὡς βᾶνν 
δηὰ μεατά.᾽" ΤῊς οδ]εςείοηβ ἂς (α) ἴδς 
Ιοπᾷ ἱπίεγναὶ ἔπδὲὶ βεραγαῖεβ βλ. κιτιλ. 
ποτὰ ἐβασάνιζεν, ἶν; παι βλέμμα ἰβ πενεῖ 
εἰβενβετῖε υδεά οὗ ἴδε ἰὨίπρ βεεη, Ὀυϊ ἰ8 
υδεά οὗ εἰρῃι ἴτοσῃ ἴῃς βυδ)εςιῖνε, επιο- 
ἄοηδὶ, δἀηά νοϊϊοηθαὶ ροῖπὶ οὗ νίεν. 
Ηεποε (2), γτεδάϊης δίκαιος “ἰΐδουϊ ἴδ ς 
ἄγιῖοϊς, δηὰ τακίηρ βλ, κιτιλ. υἱ τθαῖ 
ψογά, ννεὲ τῦδυ ἰγαπβῖδις Ὡ τῆς Νυϊραῖς 
“ βορεζίὰ εἴ δυάϊτι ᾿υδίυδ᾽. Ηἱ8 ἰη- 
βἰΐποιβ οὗ εγςε δηὰ δἂζ ὑνεσε ποῦϊεσ ἴμδῃ 
ΠΝ οὗ τὰς Βορῖο βιουηά Ἐπηνν ὐιίον 

ρας. “ὨΔΥῪ ἱπ, ἄδν ου.᾽᾽ ᾿ 
καθ ἡμέραν ἰη ΡΕ. Ἰαυϊῃν 1ο. ἐβάσάνιζεν. 
ει ἰδ βοπιεν δὲ ρεου]ας (πδὲ τῆς δεῖνα 
δδουϊά θὲ υδεά. “ἩΗς νεχεΐά, ἀϊδιαεβδβεὰ 
δῖ8Β. τὶἰρῃίεουβ βου]. Μαὺ ἱξ ποῖ Ῥε ἴδιδὶ 
ἴῃ τ86 υ8ς οἵ ἴδε δςῖίνε ἃ σετίαίπ βεηβε οὗ 
ῬΕΙΒΟΏΔΙ οὐ] ΡΑὈ ἐν 8 ἱπηρ!ο } Ι(,οἱ ννᾶ8 
Τοπβοίουβ ἰδὲ πε βἰζιδείου τγᾶβ υἱ- 
τηδῖεῖν ἀπ α ἴο Ἦΐ8 οὐνῃ 86 188 οδοῖος (οἵ. 
νοη ϑοάςη). 

νεῖ. 9. οἶδεν Κύριος, κιτλ. ΑΡο- 
ἀοβίὶβ ἴο ρτγοιϊαδίὶβ δεριρ ἱπ νεῖ. 4. 
πειρ' ὃ. 8ες Μαγοζγ᾽β ποῖς οὔ |88. 
ἰ,. 2. με ἰάδα μετα ἰβ ργίπηδεὶν οὗ τῃοβα 
ϑυττουπάϊπρβ τμδὲ ἘΥ ἃ πιᾶπ᾿δ δά! ΠΥ 
δηά ἱπιερτιν, δπὰ ποῖ οὗ τς ἰηνναγά 
ἰμάυςεπιεπε το βίη, ατίβίπρ ίσοτῃ ἴῃς ἀς- 
βἶσεβ. Βοῖῃ Νοδῇ δηὰ ἴ,οἱ ψνεσα ἰπ ἴδ ς 
τηϊάβι οὗ πλοοίκεσβ δῃά υηδεϊίενεσθ. ΤΩΐ5 
κει ἰδ ἴῃς δίπηοβρῆετα ἱπ Ψ ΒΊΟΝ 
ῥαϊ τ ἰδ ὑτουρῆι το {11 ἀενεϊορπιεηι. ἷε 
ΨΔ8 ἃ ζςοῃάϊποη ὄνθη οὗ ἴῃς [1{π οὗἉ [εβ08. 
ὑμεῖς δὲ ἐστε οἱ δ ενηκότες μετ᾽ ἐμοῦ 
ἐν τοῖς πειρασμοῖς μον (κε χχίὶ. 
28). [εἰδ τῆς Ψψογὰ υβεὰ ὃγ 51. Γχὰκς οὗ 
τε Τειηριδιίοη (υκε ἵν. 13). Οὐ τῇς 
οης δαπάᾶ, πειρασμός ἰΒ ποῖ ἰο Ῥὲ ΠΡΒΕΥ 
ΑΕ θὰ (1υκε χί. 4), οσς επιεγεὰ ἱπίο οαγε- 

ι 

1εβϑὶν (Μασζᾷκ χίν. 38); τῆς βἰζυδιίοπ οὗ 
πε ΤΩΔΥ ἰῖ861{ ὃς [ἢ τεβυϊὲ οὗ βία 
(1 Τίῃλ. νὶ. 9). Οη [δε οἴδες Βαδηά, ἰξ 8 

ἃ ἦογουβ ορροζίιηί ν ἴοσ ἔπε ἀδνεϊορσγηεηὶ 
οἱ ϑδἰτίευαι ἀπά ταδὶ βίγεησία ἤν 2, 
12). πειρ, Ὀεσοπηεβ δίῃ οηἷν ἤθη 
ἰξ οεαβεβ ἴο δε ἴῃ ορροβίτίοῃ ἴοὸ τῆς νν}}}. 
Ύῃε νογὰ ἰβ ρεοιαγ το τἰὃἢς ΝΟ. 
ἀδίκους δὲ εἰς ἡμέραν κρίσεως κολα- 
ζομένονς τηρεῖν: “10 κεορ ἴΒς υηγὶρῃ- 
ἴδουβ υπάδγ ρυηϊβῃσηεπὶ ὕη1}} της ἄδγ οὗ 
)υάρτηεης ᾽ν. Τῆς τείΐεγθηςς τδὺ δε τς 
ΒΆτης Ὧ8 ἰῇ τ Ρεῖ. 1]. 19, τοῖς ἐν φυλακῇ 
πνεύμασιν, ἰξ ννε ἱπίεγργες “βρίγὶ 8 1π 
Ῥείβοῃ ᾽" 88 πηεδπίπρ ἴοϑθε ψῆο δδά ἀΐδ8- 
οδεγεά τς ργεδοβίηρσ οἵ Νοδῃ, δπὰ ἰο 
ψνβοπὶ ΟἸγίδεὲ ργεδοπεά, Οὐ Βοοῖ οὗ 
Ἑποςῇ, χ. 4 ἔ. ἡμέραν κρίσεως. Τὶ 
λυ ἰβ αἷδο ἰῆς ἄδυ οὗ Ρδγοιιϑίδβ. Τῆς 
ΒΑπης Εχργαβδίοῃ 8 ϑεὰ ἰπ ἰϊ. 7. [{ 
18. οδ]]εά ἡμέρα κνρίον (11. 10) ; ἡ τοῦ 
θεοῦ ἡμέρα (ἰ11. 12). Τῆτγοε ρτεδί σεβυ 8 
8ῖς Ὀσουρῇς ἀδουΐ οἡ ἴμδὶ ἄδυ. (1) ΤΒς 
πηροάϊγ τ» 1}} βυθῖες ἀπώλεια (1. 7; οὐ, 11. 
ι΄, Πϊ, χα). [τ ἰδ ποϊενογίῆν τδδὶ τδς 
υἱείτηαις ἴαϊς οὗ τῆς (Ἀ]||Ιεἢ δηρεῖβ ἰ8 
ποῖ ἀεβοσί δε ἐχοαρὲ 88 κρίσις (1. 4). 
(2) Ὀ ββοϊυκίοη οὔ δε πιδῖεγίαὶ ππΐνεσβε ἷν 
ἔχε (111. χχν (ἢ. 7, 111. χ2, 111, το). (3) Τῆς 
τὶ σμίθουβ ἅσε Ῥγοπηϊβεὰ “πον Βεδνθῃβ 
δηὰ ἃ πενν δασιῇ ᾽᾿. [Ιἢ {πὶ8 πεν υπΐνεζβε, 
οὐ δηνϊτοητηεπῖ, τἰρῃϊεουβηθββ μᾶ8 ἴ(8 
Βοπῖς (11. 13). Ὑς ἀϊῆου!ε ραββαρε ([. 
10), ἄρουῖ τπε ἀαγ-δίας, μ88 τεΐεσεπος ἴο 
1158. ἡ κυρίου, Ψεπη τἢς ρτεαῖ Πὰν 
8841} ἄδινῃ, δηὰ 186 εἰψη οἵ ἰξ 5211 οἕεεσ 
πε πεασγίβ οὗ ἴῃς ἐφ Ὁ], ἀπά τῃς ἰᾶπὶρ 
οὗ ρτορῆδου ν1}1} θὲ πο Ιοῆρες πεεάοὰ, 
ἜΣ τοὰ. μάλιστα δὲ τοὺς ὁπίσω 

κὸς . .. πορενομένονε, “ὁ φβρεςοίβ!] 
ἀμοβενΒο ἕο Ἰονν ἐπ 6βἢ 28 τπεὶγ Ιεαά ες". 
ᾧῦ. Μαῖι. ἵν. το, : Τίπι. ν. 15. [ἢ 188. ἶχν. 
2 ν»ὲ ἢᾶνε πορενομένοις . .. ὀπίσω τῶν 
ἁμαρτιῶν αὐτῶν. ΤῊς υντίτετ πονν ρᾶ8868 
ἕτοτῃ ἴῃς δίη οὗ ϑοάοῃ ἴο {πε βίη οὗ ἴῃς 
1 δοτιίηεβ. ἐπιθυμίᾳ μιασμοῦ. ἐπιθυμίᾳ 
8 υϑεά οἴ βίτοηρ ἀεβίγε ἔξδειαι 1 “1050 
ἰῃ 118 οἷδε τηεδπίης. Ε.9. Τὰκε χχιΐ. 15. 
μιασμοῦ ἰδ. 4 αυα!ταῖῖνε ρεπίενε, 28 ἴῃ 
11...1.. αἱρέσεις ἀπωλείας : “4 ρΡοἸ υϊἱηρ 
ἀεδβίῖγε "3. κυρ κετδϑρονοννται, 
κυρ. οδπποῖ ὃς Δα ἰπ ἃ ρυτγεὶγ λοβίγαςξ 
δεῆδα, “ ἀεδβρίδίηρ διιἰποτίτν ̓ν. κυριότης 



8--ὐσ. 

αὐθάδεις, δόξας οὐ τρέμουσιν βλασφημοῦντες. 
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11. ὅπου ἄγγελοι 

ἰσχύϊ καὶ δυνάμει μείζονες ὄντες οὐ φέρουσιν κατ᾽ αὐτῶν παρὰ 

ἷ8 αϑεὰ ἴῃ ἴῃς δρβίγαςϊ βεῆβε οὗ {πε [μογά- 
βῃἷρ οἵ ΟὨγῖβε ἰῃ Ὀἱάδοξς ἱν. τ, Ἡοπους 
Μη ΠΟ βρεᾶκβ ἴῃς ψογὰ οἵ αοά, ὡς 
κύριον, ὅθεν γὰρ ἡ κνριότης λαλεῖται, 
ἐκεῖ κύριός ἐστιν. 

ΑΒ ἴβ βδυβρεδιεά ΌΥ 1818 ραββᾶρε ἰπ ἴῃς 
Ὀιάαομε, ψεὲ τᾶ οοποίυάς πὶ ὈγῪ 
κυρ, καταφρονοῦνταᾳ ἰδ πιεδηΐ ἃ 
ἀεβρίβίηρ οὔτῃε 1ογάβῃίρ οὐ Ο"γίβε, νμί ἢ 
Ψ85 ἴῃς Τςεηίγαὶ ἴμεπιε οὗ ἴῃς Δροβίοϊ!ς 
τεδοβίηρ δηὰ ργεδομβίηρ. Τῆς ντίτος ἱπ 
νας. τοῦ, ροεβ οἱ ἴο βρεᾶκ οἵ {μεἰγ διετυάς 
τοννατ 8 ας, ΟΓΥὁ “δηρεῖϊὶς δείηρδ᾽". 
ΟΥ. Ἰυᾶὰς 8, κυριότητα δὲ ἀθετοῦσιν, 
δόξας δὲ βλασφημοῦσιν. Ιἐ ἰδ ἔγὰς τπαὶ 
ἱπ Οοἱ. ἰ. τό, κυριότητες ἴοτπι οης οὗ 
τῆς τϑῆκβ οὗ δηρεῖβ ἴη ἔπε ἔαῖβε ἀποβιὶς 
ἰϑαςπίπρ, δυὰς {πεῖς '8 πο ἱπάϊοαϊίοπ παῖ 
τῆς 1υἱδετείηε8 Βεγε βροίκεη οὗ ᾿δυ σης ΔπΥ 
εἰδδοσγαῖε δηρεϊοίοσυ. Οὐ ἴδε Ἴςοπίγαδσῃυ, 
πεν δροκε! μεν οἵ ἔς ὕπβεεη Ῥοόννεσβ 
δεπεγαιγυ. Ὑδεῖς ἐεδομίπρ βθςπη8 ἴὸ μάνα 
Ῥεδ πιαιοτί αἰϊβεὶς ἰπ ἴοπθ. ὙΠΟΥ να 
ὡς ἄλογα ζῷα Ὑγοτγημένα φνσικὰ (νεῖ. 
Σ2)---οτεδῖυσεβ οὗ παῖυγαὶ ἰηβεϊποῖ, ποῖ 
ετηρίουίης ἰδς Εἰρπες ροννεγβ οἵ γεᾶβϑοῃ 
(ἄλογα). ΡΣ 

γν. τοῦ-:4 Επγίλεν ἀδεογί ῥέξον οὗ ἐπε 
ῬἙαϊτε Τεαρλεγς. “ Ῥταβυτηρίαουβ ἀπά δζ- 
τορᾶηῖ, ἔπε ἄο ποῖ βατίπα ἔγοπι ἰγσγενεγεηὶ 
δρεεςἢ δου ἴῃς ἀπβθεῃ ρόννεγβ, Ψ 116 
ενεῃ δηρεῖβ, ΠΟ ἂτγς ἕασ δυρεγίοσ ἴὸ ἴῆ688 
ἔλιβε ᾿ἰθᾶςῃοσβ ἰπ ρτεδίπεββ δηὰ πιὶρῆϊ, ἀ0 
ποῖ ἄδτγα ἴο Ὀσίηρ δραϊπϑί ἴ8εβα ρόνγεσβ 8ῃ 

ἱστανοσεπὲ δοουβαϊίίοη. ΤΆΕΙΓ ἱγτενεγεηςα 
ἰ8 τπετεῖοτε οὗ δὴ ἱρτιογαπὶ ἴγρε, 88 οὗ ὑη- 
τελβοηίπῃ δ πἰ π|218, ὑνῆο ἃγα Ῥόσῃ ογοδίαγεβ 
οἵ ἰπβείηςι, ἀπά δε διϊεά ομἱυ ἔοσ σδρίυγε 
δηὰ ἀεδιγυοείοη, ΤΠεὶσ ἀεβίσυςείοη ν1}} δὲ 
ἴῃ Κοορίηρ, ἀπά ἔθου ἢ] ΡῈ ἀείταυάεά οἵ 
νδι ἰβ γε! γ μ6 ψᾶρεβ οἵ ταυὰ. ὙΠεὶγ 
ποϊοη οἵ ρἴεαβυσε ἰβ ἴο βρεπά τῇς ἄδυ 
ἴῃ ἀεϊοαῖς ᾿ἰνίηρ. ὙΒΕΥ ἅτε βροίβ πὰ 
Ὀἰ απιίβηςβ, ἰυχυτίατπρ ἱπ ἐμ εἰς ρ᾽εάβυγεβ, 
ΜΏΠῸ μεν ἔεαβὲ ἡ γου. Τοῖς ἐγεβ ἃτς 
[0]} οὗ δάυϊτεῖν, δηὰ ἴμεν γα ἰπβδιδοϊε 
ἐπ δἰη, αἰϊυτὶπῷ υπδίδοϊς βουϊ8β ἍΜ ΠΠ 
Βεολτῖβ Ἴχρετίεποςὰ ἰῃ σονεϊουδπαδδ, ἔΠΕΥ 
ἅτε οἰὐϊϊάτεη οὐ ἐπε οὐδε." 

Ψες. τοῦ. τολμηταὶ αὐθάδεις. αὖθ. 18 
το ὃς τλκε 88 δῃ ερίἴπεὶ οὗ τολμηταὶ. 
Τῆς ἰάδα ἴῃ τολμ. ἴα οὗἨ βῃδπιείεββ δηὰ 
ἱττενετεηῖ ᾿γὰὴ δ πγαῆαν (αὐτὸς ἘΝ 

1) -- " βεϊ εν “Διτορδηϊ᾽". [π 
ἡρισα 7, ἴῃς ἐπίσκοπος πιυδὲ ποῖ ΡῈ 
αὐθάδης, “Πετα τῃς ἰπουρῆὲ βθαπιβ ἴ0 δὲ 
οἵ ἱττεβροηβιδιε τυ ἴῃ τεραγά ἴο ἴπε οοπι- 
τιυπῖγ. Οὐ. Ὀϊάαομε 1, 6, μὴ γίνον 

ο᾿ ἐπειδὴ ὁδηγεῖ εἰς τὴν βλασ- 
μὰ δρὰ μηδὲ αὖθ μηδὲ πονηρόφρων. 
ἐκ γὰρ τούτων ἁπάντων βλασφημίαι 

ὥνται. ΤῊΣ [1186 [ΕΔ Ποῖβ ρυβϑῇ ἔοσ- 
ναιὰ {πεῖς νίενβ, τεραγά!εββ οὔ σοπβε- 
υεηςεβ. ΟΥ̓ Ρ. Απιῆ. γ8, σ3 ἢ (1. .}.), 
μίον] πλεονεκτῖ ἄνθρωπος ἀϊ(ν)θάδης. 
“ΑὮ δυάλοϊουβ τηδῃ 18 ἰακίηρ δἀνδηίΐϊδρε 
οὗ πις.᾽" δόξας οὐ τρέμουσιν βλασφη- 
μοῦντες. δόξας ἰΒ υβεὰ οἵ [)7π5εεη Ροννεῖ8 
νυ δεΐδες ροοά οσ εν]. Ηονν οδῃ βλασφημ. 
Ὅε υϑεὰ οἵ ενὶ] ρονγετβ ὺ [ἐ ἰ8β οὔνϊουβ 
ταὶ ννς πιυδὲ δηὰ βοπης βεῆβε ἴοσ βλασ- 
φημεῖν Βετε; δηὰ «α'8ο ἱπ ]υάς 8, (παῖ 
ΨἹΠ Ὀς ἀρρ]ςΔΌ]ς το δόξας, ἀρατὶ αἱϊο- 
ξετιες ἥτοτα πεῖς τῆοσαὶ ομασγδοίε. [Ι͂π 
Ἰδῖο, Κεῤ. 381. Ε, ᾿'μεγὲ ὁσουγβ ἃ ρδβϑᾶσε 

ἀελιίηρ τ {πα ἀὰ μπενῃ ςοποερείοῃ οὗ 
τῆς ροάδβ, ψ ῃὶο ἢ Ποὶάβ ἐμαὶ ΠΟΥ τῆδυ 
βοπγεϊίπιεβ οἤδηρε (πεῖ ἔοτση, δηὰ “ ἴῃ 
ὅδε 1Κεη 688 οὐ ννδη εγίηρ βίσδηρεσβ, δοάϊεὰ 
ἴῃ τηδηϊ οἱ ἔογπιβ, ρῸ τοδτηΐπρ ἔσοπι οἷν ἴο 
οἷν " (ἡ Ηοπιεσ, Οἀ. χνὶϊ. 485). ΒῪ βυςῇ 
ποξίοῃβ, 848 ἰδυρῃε ἴοσ Ἔχδτηρῖε ὃν τοοῖμεῖϑ 
το πεῖς οἰ άσεη, τπῆεὲπ τᾶν Ὀὲ βαϊὰ, 
“ εἷς θεοὺς βλασφημεῖν". Νϊ οπῖγ ἅτε 
{πεδβε ἃ πιϊβγεργεβεηϊδιίοη οἵ ἰῆς Ὀϊνίης, 
Ῥυξ {πεῖς ἰεπάδῃου ἰβ το πιᾶκε ᾿ἰρῃς οὗ ἰξ, 
ΒΕ 1 Ἐς ἴτε, ἀείσαςῖ ἔγοπι 118 ἀϊρηϊςγ. ϑοῖλα 
ΒΓ ἢ δεῆβε οὗ βλ. βεέτηβ (ο ὃς τεαυϊγεὰ 
Βεῖθ. Τῆς [Δ18ε ἰθδοῆεγβ πηδὺ πᾶνε βοοῆδα 
δἱ ἴῃς ἰάεα ὈοΓἢ οὗ δηρεϊὶς Βεὶρ, δπὰ οἵ 
ἀϊαθο!ς τεπιρίδιίοθ. ὙΠεὶγ τεπάθπου 
ΒΕεΏ8 ἴο πᾶνε Ὀεεῃ ἴὸ τηϑίε Ἰίρῃὶ οὗ 
τῆς ἴὕπδεεη, ἴο ἔοβίεσ ἃ δεπβε οὗ ἴδῃς 
ὕησεδιν δοιὰ οὗ βἰπ δηὰ οὗ ροοάπεββ, 
δηὰ το τεάυςος [πε τηοιίνεβ οὗ οοπάυςϊ ἴο 
ἃ ΕΝ Βεάοηίβπι (Ὁ Μαγοσ᾽β τοῖς, 
Ῥ. 74). 

γεν. 11. ὅπου -- “ΨΒετῖοΔΕ". Τῆς 
ἱπεεγργείδιίοη οὗ {π18 νοῦϑα ἴυσηβ οἡ ἴῃς 
τηεδηΐῃᾷ οὗ κατ᾽ αὐτῶν. Ποεβ ἰξ τεΐεσ ἴο 
τῆς λϊ86 ἰϑδοῃεσβ, οὐ ἴο ἃ ἀϊβεϊποϊίοη θ6- 
ὉΜέςη ἘΜΟ 8είβ οὗ δηρεῖβ, νῃ ἢ βηάβ δη 
1Πυϑεγατίοη ἱπ τῆς ςοπίεβι Ὀεΐνψεε ΜΙςΠδεὶ 
δηὰ ϑδίδῃ ἴοσ ἴε βοὰν οἵ Μοβεβϑ } ([υἀς, 

[πη τῆς ἰδἴζεσ οδβε κατ᾽ αὐτῶν νου]ά 
τεῖδγ ἰο ἴῃς [4]|δἢ δηρεῖβ. Αποῖδεσ ροϑ- 
εἴδ]ς ἰητεγργείδείοη ἴ8 τπαὲ ἄγγελοι ἰσχύϊ 
καὶ δυνάμει μείζονες ὄντες ἅτε ἃ δΒυρετῖίος 
οἶλβθ οἵ διοῆδηρεῖβ (ϑρί.12), δηὰ κατ᾽ 
αὐτῶν ψνου]ὰ τεῖεσ το ἴῃς δόξαι ἰπ φεπετζαὶ. 
Ομδβε βυρβεϑίϑ (πδὶ ἴῃς τείεγεηος ἰβ ἴὸ 
τῆς [4186 τεδοπεῖβ, δηὰ δηρεῖὶβ ἅτε τσε- 
Ριεβεηϊεά δ8 Ὀτγίηρίπρ Ὀεΐογς ἐς [ογὰ 
εἰάϊπρβ 8 το [Ὡς σοηάϊοϊς οἵ οτγεδίοά 
ὑρμ τῳ ΨΥ ΒεῖΠοσ δηροὶβ οὐ τε (οῤ. εἰέ. 
797 
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τὸ με ο ἢ Κυρίῳ βλάσφημον κρίσιν. 12. οὗτοι δέ, ὡς ἄλογα ζῷα γεγεννημένα 

“ἰοκὰ οἵ φυσικὰ εἰς ἅλωσιν καὶ φθοράν, ἐν " οἷς ἀγνοοῦσιν βλασφημοῦντες, 

ἰοάϊοαιες ἂν τῇ φθορᾷ αὐτῶν καὶ φθαρήσονται, 13. ἀδικούμενοι ' μισθὸν 

ἴδασεάν, ἀδικίας ᾿ ἡδονὴν ἡγούμενοι τὴν ἐν ἡμέρᾳ τρυφήν, σπίλοι καὶ μῶμοι 
εχίϊης- 

τίου οἵ 
[τ Ρ. Ψ 8 ἴδτες οδδεδ (Μουϊίζου, Ῥυγοίεξ. το6). 

ὑκε ν. 25. 
Ὦ οχῃ. Χ. 14, νἱ. 21, χίν. 21, ]Οδῃ χίχ. 37, 

1 αδικουμεένοι δὲ ΒΡ, 5υ18  ἍΗ; κομιονμενοι ΑΟΚΙς, Ὀο., ΒΡρες., βυ8 Ὁ 
Τί., Τεαξ. 

Ὗς πιαὺ ποίς ἴδε ᾿επάδηου ἴῃ 2 Ῥεΐεγ 
ἐχεπιρ πε Παγὰς ἴὸ ρυϊ ἱπ βεπεσαὶ ἴεγπιβ 
τδαῖ [υἀς βίαϊεβ ἴῃ ἴῃς ρατιϊουϊλτ, ἰπ ἴῃς 
βίοσυ οἵ Μίομδεὶ ἀπά ϑαίδηῃ. Τῆς ραγ- 
εἰνεὶ βνὰ οὗ ]υἀς τε ογηἰτεὰ (45 αἰδὸ (ἢ ς 
Ὡᾶτως Ἐποςἢ δέϊεγιναγάβ) ἰῃ ογάεσ ἰο δνοίὰ 
ἄϊτοος τεέεσεπος ἴο δροοσυρῆδὶ νντίτηρ8. 
Αροοτγάϊηρ!ν (ἢς βεπίεηος, οὐ φέρουσιν 
κατ᾽ αὐτῶν βλάσφημον κρίσιν, 8 ΟὨΪΥ 
ἐμέο! δ] ε ΌΥ τείεγεπος ἴο υἀς 9, μετα 
Μίοδδεὶ ἀοἊς μῆς Πἰπηβεῖ του εὐ 
Ὀυϊ βᾶγβ ἐπιτιμήσαι σοι κύριος. (Γ΄. ποίε 
οῃ βλάσφη ὕντεξ, ν. 10. 

Νετσ. 12. γεγεννημένα φυσικὰ ---“ Ὀοτη 
ογεδίυγεβ οὗ ἱπβεηςι ᾿. Ιπϑείηοι ἰδ ἢεγε 
ἀϊδεϊησυϊδηεά ἔγοτι τῆς γαϊίοηδὶ σεηῖγεβ οὗ 
τπουρῆι ἀπά Ἰυάρπιεηι. ὙΠεν ἅτε ἄλογα 
ἴῷΦφα. Ὑμεῖς Ἄοδιεῖ οπαγαοιεσιβεῖς ἰδ τμδί 
ἴδεν γε “ αἷϊνε," δηὰ πᾶνε ῃο βεπβε οὗ 
{πε τιοσγὰὶ ἰββυθβ οὗ 11π.0 Εἰκα δηϊπλδὶβ, 
ἴδεν εχίβι εἰς ἅλωσιν καὶ φθοράν. ἐν οἷς 
ἀγνοοῦσιν βλ. ῦντες --ἐν τούτοις ἃ 
“0. “ ϑρεακίηρ ᾿ρμν οὗ τπίηρβ πὸ 
ἃτε ἱξπογβηι οὐ". ϑριγίυ δ! πεν ἃγα 
ἱποαραῦϊε. Το Κπονν ποῖ νῆδι ἴΠεγ ἄο, 
ἰῃ τυ οἰουά!ηρ τηογαὶ ἰδβεβ. ἐν τῇ 
φθορᾷ αὐτῶν φθαρήσονται. Ηετε ᾿8 
ἃ 80 1τ|ε ἐχαπιρὶς οὗ ἴῃς ἀερεπάεπος οὗ 
τηἷβ. αρίβεϊς ὑροη [υἀ6. [π ]υάς το, γε 
Βᾶνς ἐν τούτοις φθείρονται, τείειτίηρ ἴο 
ὅσα δὲ φυσικῶς . . . ἐπίστανται. Τῆς 
Βεῆβε ἰπ 2 Ρεῖεσ ἰ8β οοπίυβεά, ἀπά ποῖα 
ἰδ η0 ἀϊδιϊηςιίοη Ῥεῦνεεπ τῆς το Κίηὰβ 
οὗ Κπονϊεάρε, Δ πουρῃ ἴδε ἱπιεπάθά 
τηεδηΐπρ ἴῃ ὈΟΪΠ ρδββᾶρεδβ 8 18: βδῖηδ. 
ΘΓ οπι. ΝΣ 6. 

ψει. 13. κούμενοι μισθὸν ἀδικίας 
(ς΄. ν. 12). ΤῊΪΒ ριαγίῃρ ὑροῦ ννοσγὰβ ἰβ 
οἰδγδοιοσίϑιῖς οὔ 2 Ρεῖεσ, ἀδικεῖν [45 
ἀδβυδ!ν ἴ[Πς βεηβς οὗ “ ἀοίπρ πασπὶ ἴο ᾽᾿ 
(7. Αοῖβ χχχν. το; αδϊδι. ἰν. 12). Ηεσγε 
1ξ ψουἹὰ βεεπὶ ἴο τηεᾶῃ “ Ῥεὶπρ ἀείταυάεὰ 
οἵ τλε ψαρεβ οἵ ἔγαυά,᾽᾽ οὐ “ Ῥείηρ ἄοπε 
ουΐ οὗ ἔπε ννᾶρεβ οἵ ψτοηρ-ἀοίηρ ". 1᾿ 
8248 Ῥεδῃ ουβίοτηδγυ ἴο 866 ἰπ 18 ρῆγαβε 
δὴ 1Πυδιτατίοη οὗἩ τῃς ἱγτγεβροηβί δε υ8ὲ οἵ 
Μοτάβ ἰπ 2 ΡῬεΐεσ. “Ἀποῖμογ ὌἼχϑηιρὶς 
οἵ τῆς δυϊποσ᾽β ον οἵ ἔασ- ξεϊςπεά δπά 
διιῆςῖδ]! Ὄχργαβδίοηβ ᾿᾿ (Μαγοτ). [πὸ Ρ. 

ΕἸΕΡΙ., ποννενεσ 276}, (11. Β.6.), ἴῃς 
νυτίτετβ αϑς ἴοσγ ἃ γτἜοεὶρε τ τοΐεγεπος 
τὸ ἃ οετίδίη δυδίηςε88 ἰγαηβαοιίου. τούτου 
δὲ γενομένον ἐσόμεθα οὐκ ἠδικημένοι 
“τη 18 πανίῃρ Ὀδεη ἀγγαηρεᾶ, γε βῆ} ποὶ 
Ῥε ἀείταυάεά ". Τὸ τπὶ5 πιᾶν ὃε δά άδεὰ 
ΡΣ οἰϊακίοη οὗ Εἰαεν Γεν ὧν 17 
Ῥ. 766) εὑρὼν χρέα π᾿ τῷ ί 
πολλοὺ ᾿γαῦα καὶ ἀϑλλοῖς τῷ 
δημόσιον, τὴν πόλιν ἔπαυσεν ἀδι- 
κουμένην καὶ ἀδικοῦσαν. ΤῇἼε δοουδαῖίνε 
γεὶ ἀἴϊεῖ ἄδικ. 18 νοῦν ὑπυβυδὶ. [π οἰ δεβίςδὶ 
νυτίτετβ ἰς ἰδ ἑουπὰ οἡἱγ ψ ἢ ἀδίκημα. 
μισθὸν ἀδικίας 5ιιρρεδίδ ἴῃς ἐχροτγίεμος οὗ 
Βαίδαδπι, οὔ νψνῇοπὶ ἴῃς βᾶπὶς Ἴχργεββίοῃ 
ἰδ υϑεὰ ἴῃ νεσ. 15, Ψνῆο πενεσ γεςεινεά ἢὶβ 
Ῥτοπηβαά πῖγτε ἔγοτῃ Βαῖακ (Ν ἀπ. χχίν. στ). 
Ῥεδί ἀερτγίνεβ ἔπε ἔδίβε τεϑοπεγβ οἵ 1] 
ἀποῖγ τοννασά. Εοῦ βἰρηίϊβοδηος οὐ ἴδε 
πδηὶς “ Βαϊδαδπι," ἴῃ ςοππεχίοη ννἱτῃ τῆς 
[186 ἐδδσβεσθ, βες [ηϊγοάδυςτίοη, Ρ. 118. 
ἡδονὴν ἰπ ΝΤ. οηἷν ἰπ ἃ δά 5εῆβε, ἐγ. 
κε νἱϊ!. 14, Τίς, 11... 3, [48. ἷν. 1-3. 

τρνφή οηἱγν ἰη Ν.Τ. ἴῃ [ὐκε νἱϊ, 25 Ποτα 
ἐξ ἰ8 υδεὰ οἵ “ ἀεϊίςαιε [ἰνίηρ,᾿᾿ ἃ Ιυχυγίουβ 
1|ῆε, Βυὰῖ τ Ὧ0 δρεςῖδὶ δίδπις διίδοπεά, 
ΤὮς Ψογά ἴβ αἰβοὸ ὑυδεά οὗ ρίξιβ οἵ νυϊβάοπι 
ἰπ Ῥχγον. ἵν. 9, τ. Ῥβ. χχχνὶ. 8, “τῆς γίνεσ 
οἵ τῆν ρ᾽εαβυγεβ ". ἙΕάδῃ ἰβ οδ᾽ἱεά παρά- 
δεισος τῆς τρυφῆς, αεη. ἰΐ. 15, ἰἰϊ.. 13, 24. 
ἐν ἡμέρᾳ “ ἰπ τῆς ἀδγ-ἰίπις,᾽", “ἰπ ὈὉτοδὰ 
ἀδυ-Ἰρμι"". σπίλοι καὶ μῶμοι, ς΄. Ἐρδεδ. 
ν. 27, 2 Ῥεῖ. 11]. 14,1 Ρεῖ. 1. 10, ]υἀε 12. 
ὦμος “ τερτοβοδ,- “ἀϊδρταςς". Οἱ 
ογῖ. ου σ Ρεῖ. ἱ. το, πεγε ἣς ἴγᾶσεβ ἴπ 8 

ΜΆΥ ἵπ Μηςῃ μῶμος πη ἄμωμος, οΑπ)ς 
ἴο δε υβεὰ νἱτῃ δβυρετγῆςία! τπηεδπίηρ οἱ 
“ Ι τ 8ἢ,᾽ οὐ Ερῃεβ. ἱ. 4) ν. 27, ες. 
ἷχ. 14. ἐντρνφῶντες : “το ὃς ἰυχυτγίουβ,᾽" 
φΓ Χεη. Ηεἰ!. ἵν. τ, 30. ἐν ταῖς ἀπάταις 
αὐτῶν : ἴο Ῥε ἰάκεη ΠΗ ἐντρνφ. ἀπάτη 
δ 4 ἔλνοιυτίιε Ψψοτὰ οὔ Ησεγπιδβ (Μαμά. 
νἱἱ. 5) ἀπά ἰβ ἐτεφυεπεῖν Ἰοίπεά ὃν δΐπὶ 
ΜΠ τ (Μαηά. χὶ. τ2 δπιὰ τπσουρδους 
Ῥαγαδίε 6). Αοοογάϊης ἴο εἰβδπιδηῃ, 
ἀπάτη ἰπ ρορυΐας Ηεϊϊεπίβεῖς Π88 τῃ6 
πχεληΐπρ “ ΡΙεδβιυσε". Οὐ. Μαῖὶ. χίιὶ. 22 
ΞΞ- Μαζί ἱν. τὸ (υκε νι. 14), (δες ἢί8 
εἰμ ςίονμηρ ἀδς τορι ἰδεΐοη Μοποίδεῖς- 
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ἐντρυφῶντες ἐν ταῖς ἀπάταις 1 αὐτῶν συνευωχούμενοι ὑμῖν, 14. ο Μεῖι. χ. 

ὀφθαλμοὺς ἔχοντες μεστοὺς " μοιχαλίδος καὶ ἀκαταπαύστους 3 ἴῃ τες 

Ὁ ἁμαρτίας, δελεάζοντες ψυχὰς ἀστηρίκτους, καρδίαν γεγυμνασμένην ΡΟΝ 
ἢ πλεονεξίας ἔχοντες, κατάρας τέκνα 15. καταλείποντες εὐθεῖαν ἢ τ κα 
ὁδὸν ἐπλανήθησαν, ἐξακολουθήσαντες τῇ ὁδῷ τοῦ Βαλαὰμ τοῦ Βόσορ ὃς Ἦνο. 

11. 

Δ απαταις ΦΑΟΚΙΡ, δυτὴ (τὴρ. ἀγαπαι4), ΝΗ, Τὶ. ; ἀγαπαις ΑΒ, 52}., 8. 
« Ττερ., ΠΝ Αἱ ὅτδὶ βρῇς τε νουἹά μὰ ΡῬεοῦδδϊςε εὐρέα Ῥεῖοσ Ὧδβ ταν 
ἄγαπαις ἰπ ᾿υἀε 12. Οοηξιδίοη ἰδ σοχηπιοη ἰπ Μ558. οἵ Ο.Τ. θεΐνεεπ ἀγαάπαω ἀπά 
ἀἄπαταω, ἀγαπὴ δΔηὰ ἀπατη (ε.ς., ΡΒ. ᾿Ιχχνίϊ!. 36). Υεῖ ἄπατη, ἄπαταω [25 Ὀεεῃ 
Ῥτονεὰ ἴο ὃς (δες οοττγεςὶ γεδάϊηρ ἴῃ πιδὴν οᾶδεβ. αὐτῶν Πεῖε 'ἰ8β δῃ διρυπιεηῦ ἰπ ἰδ 
ἕλνους. Νεβεῖς (οῤ. εὐέ. ΡΡ. 324 .) δηὰ Ζαβμη (οῤ. εἰέ. ἰϊ. Ῥ. 235 ζ.) ἄἀτρὺς Βίσοη συ 
ἴον ἀγαπαις ἀπά οπιίξδίοη οἵ νμιν (σννενωχονμενοι -- “[ἐδδιίπρ Ψἰτἢ οας ἀποῖδεσ ᾽} 
(Μαγοσ, Εά. Ἵχονὶὶ). 

Ξακαταπανυστους ΜΟΚΙΡ, 13,31, ΤΊ., Ττερ. ; ἀκαταπαστους ΑΒ, ΝΗ. Τδε 
Ἰαϊίετ τεδάϊπρ “ τῆδυ πᾶνε οτἱ ριπαϊεὰ ἴῃ ἃ ἔδυΐϊευ ργοηυποίδιίοη οα τς ραζί οὗ ἴδε 
τεδάεσ, οὐ [Ὡς ν πΊΔῪ πᾶνε Ὀεεη δοοίαπιδ ΠΥ οπεὰ δὲ τἰἢς ἐπά οὗ (ἢς Ἰΐπε, 88 ἰπ Β, 
ψΒεῖε οης Ἰΐης δηἐβ ψ 8 πα- ἀπά τῆς πεχὶ Ὀερχὶπβ ἢ «στους " (Μάγος, Ε ἀ. Ἴχονιὶ. 
ς΄. Μουϊίοη, Ῥγοίερ. ὑ. 47). 

3 Βοσορ ΜΟΑΟΚΙΡ, Ὀοῆ., βγτὰ, Τί., Ττερ.; Βεωρ Β, Βγτρ, βαῇ., ΝΗ, νν εἰβϑδ ; 
Βεωορσορ δὰ ΤΒεῖς οδη ὃ6 Πππ||Σ ἀουδὲ ἐδδὶ Βοσορ ἰ8 ἐπκυφότε νου τεδάϊπρ. Τῆς 
τεδάϊηρ οὗ ΟῚ ἰ8 πιδηϊξεβευ ἄυς ἰο ἃ σοπιδίπαιίοπ οἱ Βοσορ ἀπὰ ἃ πιασρίπαὶ Ἵοστγεο- 
τίοῃ «εωρ. ΖΠη. (οῤ. εἰέ. 1ϊ. Ρ.. 292) βαγβ [δὲ Ἔνεγγυνδεῖς ἴπ υΧΧ, ]οβερῆυβ, ΡΏΐ]ο, 
ΟἾΪΥ ἴδε ἔογπηβ Βεορ οζ Βαιορ οσουτ, ἀπά ἰῃδλὶ Βοσὸρ ἰ8 ἱπεχρ! ςδδ]ς ἐχοερὶ 88 ἃ πιὶβ- 
τακε ου ἴῃς ραγὶ οἵ 2 Ρεῖεσ ἄυς ἰο “" ἱπιρετέεοϊ ρτοηυποίαιίοη οἵ ἀεξεςτίνε πεασίπρ ᾽". 
Νεβιὶς, βοννγενεσ (οὐ. εἰέ. Ρ. 244), δἴϊες Η οἰ πηεβ- Ραγβοηβ, οἰῖεβ νιον τον Βοσορ ἰη τῆς 
αεογρίαπ νεγβίοη οὗ 108. χίϊϊ. 22. Ρ 4180 οὁσουζβϑ ἃ8 πάη οὗ ἃ ρἷδος ἱπ Ὠευΐ. 
ἷν. 43, 1 ϑ4πι. χχχ. 9, 1 Μδος. ν. 26. “Τῆς βυρροτί οὗ δε ογάϊπαγυ πᾶπὶς ὉῪ Β 
δξαϊπβὶ ἴῃς οἵπες Μ55. πᾶν ὃς οοπηρασγεὰ νυ [18 δυρροτὶ οὗ Σιμων ἀραίπβι Συμεων 
ἰπὶ. σ᾿ (Μᾶδγοσ, ξά. Ἵχονῖϊ1.). 

ν»μ5, (Νεμε αλτδ. Υ. ἀ. Κίαςς. Αἰϊονέμνι, 
1903), Ρ- τό5, ἢ. 5)- 

νεῖ. 14. ἀκαταπαύστους ἀμαρτίας. 
Ἐοτ υ86 οἵ ρεπίεῖνε ἢ τΠ8 νετῦ, οὐ τ 
Ῥεῖ. ἵν. 1. 866 Οτδιηπιδῖίοδὶ Νοῖς. 
δελεάζοντες. Οὗ. ν. 18 ἀπὰ Μαγοτγ᾽β 
τοῖς οἱ 48. ἱ. 14, “δηιϊίςε οἵ ςδίςἢ ὃγ ἃ 
δαῖτ". κατάρας τέκνα. (Γ΄. τέκνα ὑπα- 
κοῆς, τ Ρεῖ. ἱ. 14. 

νν. 15, 16. Ἐχανιῤίε οΥΓ Βαίαανι. 
“ΦὙΎΠΟΥ πᾶνε [εἴς (πε βίγαϊρῃϊ ᾺῪ πὰ 
ναπάοτεά ἄοτα ἰξ, Ββανίηρ ἰοϊ]ονεά τῆς 
ΨᾺΥ οἵ Βαϊδδπι, ννῆο Ἰονεά ἴπε ννᾶγβ οὗ 
τυὐἱοκεάπεββ, δηὰ νῶᾶβ τορυκεὰ ἕο ἢἰβ 
᾿τδηβρτεββίοη, ἤθη ἃ ἀυπιρ 888 βροῖς 
νἢ ἃ τη 8 νοῖος, δηὰ ἰογθδάς ἴῃς ἰη- 
ἐατυδιίοη οὗ τὰς ργορδεῖ." 

νεῖ. 15. τῇ ὁδῷ τοῦ ΤΙς 
ςοτηράγίϑοη οὗ ἴδε σοπάμυςὶ οὗ πε Εδ]86 
Ὑδδοθεῖβ ἴο ἰδὲ οἵ Βαϊδδαπὶ ἰβ βιίρπιβοδηῖ 
858 ἀειϊετταϊπίηρ {πεῖς ομαγαςίεσ δὰ πιοῖῖνε 
(ϑεε Ιπιἰτοἀυςείοη, Ρῃ. 207 8). Τᾷῇες 
ντίϊες οὗ 2 Ῥεῖεσ ἰᾶκεβ [6 πιϊγλοῦϊοιβ 
πατγαῖίνε ἰῃ Νυτροσα χχίϊ. 21-35 [ΠΈ γα γ. 
[τ|8 πὸ ἀϊβρασαρεπιεηῖ οὗ τῆς να]υς οὗ ἴδε 
1Πυβιταιίοη ταὶ να, ἰῇ οὐ ἄδυ, οδῃ πὸ 
Ἰοῆρετ ἄο 8ο.0. Βαίδδπι μδά ἰἢς μίῆ οὗ 
τελῖὶ βρίσίταδὶ νἱβίου. Ης ἰβ8 ἀεβογ θεά ἰῃ 

Νυπίδετβ χχίν. 36 88 οὴς “Ψψῆοθε εγς 
Ψγ 88 οἰοβεὰ,᾽" ἐ.6. τὸ ουΐεῖ τδΒίηρβ, ἀπά 
4180 45 οπἊ “" ψϑίο ἢ δες τἢς νἱδβίοη οἵ 
ἴδε ΑἸπιρδῖν, ΓΔ]Πἶἰηρ ἄοννπ ἀπ μανίηρ 
πὶ ἐγεβ ὁρεη,᾽" ἐ.4. ἴο βρίγίτυδὶ νἱβίοῃ, 
Βαϊδαπὶ ννᾶϑ οὔς Ψῆο δἱἱοννεά ἴδε ρτεεὰ 
οἱ ραΐῃ ἴο Ὀεσοπιε βίσοπρεσγ ἴδῃ ἴῃς 
ξέόροης ἱπιρυῖβε. Ηε ἰ8 ςοπβοίουβ ἵῃμδὲ 

ες 18 ἐεπιρῖπρ αοὰ, δπὰᾶ δὴ ενὶ] οου- 
βοίεηςς τῆβκεβ Ἀἰπὶ ἱγτδῦ]ε. Ης ἔεξασβ 
ἰεβὲ αοἁ πιᾶν γεὶ ἱπιεγίεγε ἴο τοῦ ῃἷπὶ οὗ 
δίβ τεννασά. με ἴμε 888 βιδγίβ δϑίἀς 
δε θεδῖβ ἰξ, θὰ υἱεἰπηδιοῖν Πἰβ ραββίοῃ ἰ8 
βυδάυεά Ὁ πε πιοπιεηίδσγυ ἐυηρἢ οὗ 
δία δίρμε βρίγιτυδὶ ἱπβείηςιβ, ἤθη ἢς 
δερίῃβ ἴο βυβρεςῖ ἴπδῖ ἴῃ τῆς δέ Ῥογηπαδδ 
οὗ πε δπίπηδὶ ἴτε ἰ8 γε! ν ἴῃς ροννεσ 
οὗ Οοά εχετιοϊβεά ἴο πίπάεγ ῃἰπὶ ἴπ δ ὲ8 
οουτθε. ΤΣ δηρεῖ ψ "ἢ τῃς ἄγαννη βνογά 
18 οἴξεη τῆς ἔοτπὶ τῃδὲ πιεη 5 τε ἰρίοσμ ἰδ ῖκεβ 
ΨῆΟ ἃγζὲ ἀϊβορδεγίηρ τς νοῖςς οὗ οοη- 
βοίεσηςς. “ἼὙὝ0Πεγε 18 8 βίτδηρε ἀδθρί οὗ 
ταεδηΐηρ ἱπ ἴῃς Δρρεδὶίῃᾷ εγς οὗ δη 1}}- 
ττεδιεὰ δηΐπιαὶ, [ἱ 15 ἃη Ἀρρεδὶ, ἱπ τς 
Βτοὶ ρίαςς, ἴο ψνδδίδνοσ ταπηηδηΐ οὗ μὲν 
δΔηὰ ρεπεσοβίου πᾶν 5811}1} βυγνὶνς ἱπ [πε 
Ὠελγὲ οὗ ἴπε τβδῃ ΨνΠο 11}-τεαῖβ ἱξ, δυὰς 1 
ἰδ Δῃ δρρεϑδὶ, ἰπ ἴδε βεοοπὰ ρίδος, ἴο ἴδε 
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ὃς μισθὸν ἀδικίας ἠγάπησεν, 16. ἔλεγξιν δὲ ἔσχεν ἰδίας παρα- 
νομίας ᾿ ὑποζύγιον ἄφωνον ἐν ἀνθρώπου φωνῇ φθεγξάμενον ἐκώλυσεν 

τὴν τοῦ προφήτου παραφρονίαν. 17. οὗτοί εἰσιν πηγαὶ ἄνυδροι 

καὶ ὁμίχλαι ὑπὸ λαίλαπος ἐλαυνόμεναι, οἷς ὁ ζόφος τοῦ σκότους 

τετήρηται. 18. ὑπέρογκα γὰρ ματαιότητος φθεγγόμενοι δελεάζου- 

σιν ἐν ἐπιθυμίαις σαρκὸς ἀσελγείαις τοὺς ὀλίγως ' ἀποφεύγοντας τοὺς 
ἐν πλάνῃ ἀναστρεφομένους, 19. ἐλευθερίαν αὐτοῖς ἐπαγγελλόμενοι, 

᾿ολιγως ΑΒ ἕς, νρ.» δγτζ., 888., Ὀοἢ., Ττερ., Τί., ΝΗ; οντως 
᾿ς ἀποφνγι »ταῦ (: εἴεαι εβκαρεά" Α.Κ)), τεδὰ ὃν ΚΡ. [π τῆς ψνουἹὰ σαχαυΐγε Δοσ. ; α' 

ΜΟΚΕΡ; οντως 

Μϑ895. οντως ἰ6 Πατάϊγ ἀϊδιϊη συ βηδοὶς ἔτοπὶ ολιγως (Μάγον, Εά. οχονιῖ.). 

7υδεῖςς οὗ πε αοἄ νῦο πιδάς ἴῃ πὶ Ὀοίδ, 
ἃ ΟΙΥ οὗ ψΠὨΙΟΝ νὰ πηδῪ Ὅς δβυτα ἰξ δΔ8 
εηἰετεὰ ἱπῖο (πε εαγβ οὗ (Ὡς 1ογά οὗ 
ϑαραοῖῃ. Δ Βεη δηϊπιδὶβ ἃγε ρυῖ ἴο υη- 
πδοαββᾶσυ βυβετγίηρ, εἰτηετ ἰῃ τπε ΒῃΔ ΠῚ 188 
ΟΥ 88 ὈεΔβῖ8 οὗ δυτάεη, οἵ ἰη ἴδ ἱπίεγεβίβ 
οὗ βοίεπος οἵ βροσζί, οὐ ἴοσ δὴν οἵδπεσ 
ΓαΆβοῃ, οΆ868 ἃτε δυςΓα ἴ0 δεῖβε 'ἰπ ΨΠΟΒ 
ΨῈ ΤΩΔΥ ᾿ ΒΕ ἈΡΡΙΥῪ ἴδε ννογὰβ οὗ ουγ 
Ερίδβεϊε, δπὰ βᾶὺ οὗ βσῃ ροοὸς ἰογίυγεά 
ογεδίυγεβ ἴπαῖ ντἢ ἐμεῖς ἀγίπρ ράαζε, πὸ 
1688 οἱεαεῖν [Ὡδη 1 πεν δά βροκεη ἢ 
ταληΒ νοΐςς, ἴδεν ἐογραάε τῇς πιδάπεββ 
οὗ ἐμεῖς ἰοσίυγετβ ᾿" (Μάγοσ, Ρ. 2ο3). ΟἿ 
Ε. Νν. Κορετίβοῃ, δεγμιοης, 547. ἵν. ΡΡ. 
οἕ. 

Η γες. 16. ἔλεγξιν δὲ ἔσχεν, ἃ ρετὶ ΡῃταδίΒ 
ἴοσ ἴῃς ραβεβίνς οὗ ἐλέγχω, τι ““ ννᾶδ τό- 
δυκοά ", ἰδίας παρανομίας, ἐπιρΠδῖίς, 
“818 οὐνὴ ἰταπβρτιεβδβίοη ᾽ν, ὙΤνο ἱπίεσ- 
Ῥτεϊδιίοηϑ οὗ ἰδίας ἀτε ροβϑίδ]8. (1) Τῆβ 
παράνομ, ἰδ ἃ οπαγδοίετίδεις ἴσας ἰῃ 
Βαΐδδπι (Κεὶ!. ΥΝ εἶἰβ8). (2) Αβ ρτορδεῖ, 
Βεϊαδδπι ννὰβ εχρεοϊεὰ ἴο ἀο δηὰ ἴεαςἢ 
αοά δ ἶδαν. Ης νῆοβε ἄυν ἰὰ 8 ἴο 
τεῦυκς οἴδεῖβ ἰ8 Ὠἰπιβεῖζ τεδυκεᾶ ἔοσ πὶ 
ονγη ἰγδηβρτεβδίοη ᾿" (Ηυπάπδυβεη, ΝΝῚς- 
εἰηρεῖ. π ία -- “δ ρδσζιίουϊασ 
τταηβρτεββίοῃ "ἢ 88 ἀϊβιίποὶ ἔτοπιὶ ἀνομία 
Ξε “ ἀϊεοδεάϊεποε πὶ σαηεσγαὶ". παρα- 
φρονίαν, ““ἱπίατυδιίοη "ἡ. Βαϊδδπὶ ἰβ ρσο- 
οσδεάϊηρ αραϊπϑὲ τνῆδὶ ὃς Κπονβ ἴο ὃς 
τῆς Ὀἰνίπα ν1]]. 

νυν. 17.19ς. ΤΠ 1, ἡ δεγέληες αγε ἐλενι- 
φεἶνες ε'αυές. “ΤΕΥ τα Πἰκὸ ννδΐεγ εβ8 
ΨΕ118, ἀπά τηΐϑὲβ τδδιὲ ἴῃς ννἱπᾶὰ ἀΐβρεζβεβ. 
Ἐοτς τῆεπὶ ἰδ τεβεγνεὰ ἴδε ἔδιε οὗ ροοτιν 
ἄἀλικηεββθβ. ὙΠΕΥῪ υἱέες ροπάεγοιιβ πο- 
ταϊηρβ, ἀπὰ δϊυσε τπστου ρα ἰδεῖς ᾿υδὲ8 
ἴδοβε ννῆο ννεῖς ͵υϑὲ εβοδρίπρ ἔγου ἴῃς 
τεπιριδοπβ οὗ δεδίμεη [16ὲ. Ρχοπηϊβίηρ 
ἔτεεάοπι ἴο οἴπετῖβ, ἴμεν ἃγε ἐπ απιβεῖνεβ 
βἷανεβ οὗ Ἴσοτγυρίίοη. νου οἠβ ἰδ 8 
εἷἶδνε ἰο ἰδαῖ ψ οἢ ἢ πιαϑίεγεά 
δῖπ|.᾿" 

Ψψες. 17. πηγαὶ... ἐλα' αι. 1ὶ 
ἰ8 ἱπιογεδιίίηρ ἴο σοσιρᾶγε δε ὄἼχργεββίοῃϑ 

ἴῃ 2 Ρεῖες βεσ ἢ Ἰυάς 12. [ἰ τννουἹὰ 
ἌΡΡΘΩΣ 88 ἰἸπουρὰ Βς μδὰ ἔεϊε τπδὶ νεφέλαι 
γυδροι νν88 ἃ οοηίταάίοτίοη ἴῃ [ΕγπΊ8, 

δηά ἱπβιεδὰ ἢς βυδδιϊυϊεὰ πηγαὶ. λαί- 
λαπος ἰΒ ἃ ΒίΓοῃβ εχργεββίοῃ -Ξ “" ρδῖε,᾽" 
8 “᾿βίοσῃῃ οἵ ψὶπὰ". ΟΥ ΜΙ. ἵν. 37», 
τ. νι]. 23. οἷς ὁ ζόφος . . . τετήρηται 
ἰ8 βοηενδδὶ ουὔἵ οὗ ρίδος δεῖς, δηὰ ἰβ8 
υδϑεὰ ἀρρτορσίδίεϊν οἵ πμεΐθοσβ ἱπ ᾿υἀς 13. 

Ψες. ισ8. ὑπέρογκα. ζ΄. []υάς :τ6. 
Νο ἀουδιε τῃς τείεγεπος ἰ8 10 δδ ὑὴρὶ Ὁ 
Οποϑείς ἴεστηβ. ματαιότης, υβεα 5ρεςοίδ }} 
οὗ πιοσδὶ ἐδαϊ οετην, ΟἿ. ματαίας ἀνα- 
στροφῆς, “ Πελτι!ε88 οοπάμυςι,᾽" τσ Ρ. ὶ. χ8. 
ὝΠΒετε 18 πο οοτγεβροηάίπρ τε} νυ Ὀεδιηᾶ 
τθεῖς ψοτάβ. σαρκὸς, ἴο Ὀε ἰλκοη ὙὩ 
ἀσελγείαις, ὙΠΙοἢ ἰδ ἱπῃ ἀρροδίτίοη ἴο 
ἐπιθυμίαις. τοὺς ὀλίγως ἀποφεύγοντας : 
“ἴῆοβε ΨὴῸ ἃἵς ͵υδὲ εβοδρίηρ ᾿; ΨΠῆ0Ὸ 
δᾶνα θδθη ἱπιργοββεᾶ ννἱἢ ΟὨγίβείδη γα, 
δηά δανε δά βιγεησίῃ ἰο βερασγαῖς [μετη- 
8βεῖνεβ ἔτοτι {πεῖς οἷά βυτσουπάϊηρβ δπὰ 
ουδίοπιῃθ ; Ὀυΐῖ ἅτε ἰεὰ ἰο τεζυγη τὨγουρἢ 
ἴδε σοπιρτγοπιῖθεβ βυρρεβίεά ὃν τῆς ἴαϊδα 
τεᾶοπεῖβ. ΤΏ Ῥπεηοσησηοῃ 18 ποῖ ὑἢ- 
σοτητηοη ἰπ 81] πιϊββίοπασυ ὑνοσκ, οὗ πιεῃ 
ΨΜῆο δάνε δβολρεά ἕγογῃ “" ΟἿ μΕ]6 νίςεβ, 
ας ἀγα ποὶ γεῖ εβϑίδ Ὁ] δηθὰ ἴῃ ΟΠ γι βιίδη 
νἱσίιεβ ̓" (ΒΙ 36). τοὺς ἐν πλάνῃ ἀναστρε- 

Ξε- φονετπεά ὃγ ἀποφεύγοντας : 
“ (εεςαρίηρ ἴτοπι) ἴποϑὲ ψῆο ἰἷνε ἴῃ 
εττοσ ᾽᾿; ἐς. ἔτογῃ ἐμεῖς οἱὰ πεδίμθη οοση- 
Ραπίοπβῃϊρβ “ὙὕΓμεσς ἰδ ργεδὶ ραββίοῃ 
ἴῃ ἴπῃ6 νογάβ. ἀτγαπάϊοβε βορῃιβίγυ ἰβ 
τε ποοῖκ, ΑΙΠΥ Ἰυβὲ ἰ8 ἴδε δαϊῖ, τ 
ψνὨϊοἢ τπεϑὲ πλεη σδῖοἢ ἴποβε νΠοπὶ {δα 
Τ,οτὰ μαά ἀεϊϊνετεά, ος τναᾶβ ἀεϊϊνεσίηρ ᾿ 
(Βίᾳε).- 
ες. το. ἐλενθερίαν. Πουδέεβ8 τπδὶ 

Απεϊποπηϊδηΐβπὶ ἰ5 ἱπάϊςατεά το ψῃϊοῃ τῆς 
ἀοοιτίης οὗ αταος ἢδ8β ἐνεσ Ὀεεῃ ορεῃ. 
(. ααϊαϊ. ν. 13. [{ είβεβ ἔγοτῃ ἴῃς ἐνεῖ- 
τεουγτίηρ σοππδιβίοη οὔ Πἰρεγὶν δηὰ Ἰίσεπβε, 
Τῆς τταϊπΐηρ οὗ σοηβοίεηςς 8 σοπίοπι- 
Ῥογάπδοιιβ ἢ τὰς στον οὗ ΟΒτίβίϊδη 
οδαγάςίεσ. Τῆς Ραυϊΐΐήπε τεδοπίηρ, νι οἢ 
δὐτοραῖςἃ ἐχίεσπδὶ ἰθ ραν, ννὰ8 ορεη ἴῸ 



τό---22. 

ἐπιγνώσει τοῦ κυρίου καὶ σωτῆρος Ἰησοῦ Χριστοῦ, τούτοις " δὲ πάλιν 
ἐμπλακέντες ἡττῶνται, γέγονεν αὐτοῖς τὰ ἔσχατα χείρονα τῶν 

21. κρεῖττον γὰρ "ἦν αὐτοῖς ᾿μὴ ἐπεγνωκέναι τὴν ὁδὸν Ατίεὶ, 
τῆς δικαιοσύνης ἢ ἐπιγνοῦσιν ὑποστρέψαι ἐκ τῆς παραδοθείσης 

22. συμβέβηκεν αὐτοῖς τὸ τῆς ἀληθοῦς 

πρώτων. 

αὐτοῖς ἁγίας ἐντολῆς" 

Δῦσβε, ἀπά τηῖρῃς εδβὶϊν Ὀς ἀληρεγουβ 
ἴο τεοεηὶ εὐοηνετε ποτὼ Βεδεπαη απ. 
φθορᾶς. ΔΥΟτ᾽Β ποία, Ῥ. 175. 
φθορά ἰ8 τπαὶ Ὁ] ἄεςᾶν οἵ βρίτίτδὶ 
ἃπὰ τηοσὰλὶ βεῆβε ἰδὲ (Ο]]ονν8 ου Ψ 11] 
βεϊξἰπδυίΐσξεηςα. ᾧγάρ . . . διδούλωται. 
ῦ. Βοαι. νἱ. 16, νἱϊ!. 2᾿, Ἰοδη υἱϊῖ. 34. 

γν. 2ο-2. Τὰε ἐοπεεφμδηεας Ὁ 7α1]- 
ἑηρ ατσαγ. “ὙΠε ςᾶβε οὗ {πεῖς ν᾽ οἴ πη8 
ἰδ ἃ δβεσίουβ. οὔθ. ὙὉΤῇδν πᾶνε εβοδρεὰ 
ἔτοπι ἴδε ρου οπΒ οὗ τδς ννοσὶ ἃ {πγου σῇ 
δε Κπονίεάρσε οὗ [εβὺ8 ΟἸγίβε, δηὰ ἂγε 
οὔος τῆτες επϊδηρίεὰ δπὰ ννοτϑιεά ὈΥ 
με86. Τδεὶς 1δϑὲ βίδις Ῥεοοΐηεβ ὑνοσβε 
δα τῇς ἤτδι. [ἐ ννεζε Ὀεϊζες ἴοσ τῃδπ 
ποῖ ἴο δανε κπονῃ ἰῃς γᾶν οὗ Πκμέδου- 
Ὡε88, ἴπδη ἴῃ βρίῖε οὗ δυο! κπονϊεάρε, ἴο 
ἀερατὶ ἴτοπι ἴῃς ΒΟΙ͂Υ σοτητηδηάτηεηϊ σοπ- 
τηϊτιοά ἴο ἔβεθ. Ὑῆαν ἱΠυδέγαῖς τς 
αὐϊὰ οὗ ἴτε ρῥγονετῦ : “ἴδε ἄορ ταὶ 
τὐτηοὰ Ὀδοῖς ἴο δἰδ οὐ νοπιῖῖ, δηὰ 
ἐδε 8ονγ ἔπδὲ ψεπξ ἴο δαῖδμα ἴὸ νυ] ονίηρ 
πῃ ἴδ πιυάδ᾽." 

Ψψεῖ. 2ο. Ηδσετς, αραίη, γὰρ Ιοοβεῖὶν 
ἱπισοάυοςβ {πὸ δυδΊεος οἵ [ἴῃς νίἱοι πη 
ΦΙἰυτεά ὈγῪ ἴδε ἔλ1|5ς τεδοβοτθ ἄὐνὰν ἔτοσι 
ἐδεὶς ἀμντι ταϊτῃ. πὰ 'τὰ τοῦ 
κόσμον. (ἴ,εν. νἱῖ. 8, ]ετ.. χχχίχ, 34), 
Οὐουγβ ΟὨΪΥ δεῖς ἴῃ ΝΙΤ. [Ιη ΧΧ ἫΝ 
φνοσγὰ βεθπ}δ ἴο πᾶνε ἃ ἱεοῃηίοαϊ τεϊρίου 
8εηϑε, ἴῃς ργοίδπαιίοη οὗ ἤεβα ὃν οσάϊ παν 
186 ΜΨὨΪϊΟὮ 18 βεῖ ἀραγί ἴοσ βαογίῆος. ΤὨϊβ 
ϑεηβε ᾿ἰηρειθ δεσα. Τῆς δοάν 1ἰ8 βαοτεά 
το αοά, ἀηά ἰο ρῖνε ἀρ λμημα τεΐη το τῆς 
Δδ8: 0}8 ͵8 ᾿ μιασμός, ν. 1Ιο, 
πὰ δλίνν; 7.άε 8. τοὲ μάσίμον ͵ἰ8 τς 
ννοσὶ ἃ ἴῃ ἴῃς βεηδβε οὗ ἴῃς μεδίδεη βοοϊεῖν 
δηὰ ἰϊ8 ργαςῖῖίϑεβ. ἐπιγνώσει. ὅεε ποῖε 
οἱ. 2. τούτοις ἰδ φονετηςἃ Ὁγ ἐμπλακ- 
ἕντες -- “ επἰδηρίεᾶ ὈΥ {πεβε. ΟΥ 2 
Τίπι. ἰϊ. 4. γέγονεν αὐτοῖς, κιτιλ. ΟΥ 
Μαῖι. χίϊ. 45, ἴυκε χί. 26, αηὰ Ηςῦ. νἱ. 

ὁδὸν τῆς δικαιοσύνης. ΑΪδο 
ολ11εὦ “πε ψὰν οὗ ἐπιῖμ,᾿ 11, 2, “τὰς 
ϑααϊρδι ψἈγ,᾽" 1ϊ. 15. ἐντολῆς. ΕἾἶδ6- 
νϑετε ἰπ ΝΤ. (δος δἰηρυ αν ἰ5 υδεὰ τὸ 
ταδᾶπ ἃ ρατίίουϊατ ργεοερίέ. Οὐ. Βοηι. 
νἱϊ. 12, 1 Τίῃ. νἱ. 14. [ἐ ἰ8 οδαγδο- 
«ετίβεὶς οὗἩ [8 τυτίτεσ ἴὸ ετηρμαβίβε ἴπ6 
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[ὉΔῚ 
χνϊϊ. τ (ον. (}) τονξ). 

ἄβρεοὶ οἵ ΟΠ τί βεϊαηἰεν, ποῖ ΟὨΪΥ 88 ἕδιτ, 
Ῥυϊ 48 (Βς πιογαὶ ἰδανν ἁγίας ἐντολῆς. 
Οὐ. ἰ. 5. ἂν τῇ πίστει ὑμῶν τὴν ν. 
Α βίγοηᾳ ϑιδίοαδὶ ποῖε ρεγνδεβ (ἢς ἱεδοῖ- 
οὗ 2 Ρεῖες. : 

Ψψει. 22. τὸ τῆς ἀληθοῦς παροιμίας: 
““(ἢς σοηΐεηϊ οὗ τῆς ἴσια ῥγονετὺ ̓ Π48 
Ὀδοη ““νοτδεάᾶ,᾽" οὐ “ τελ ἰβεὰ ᾽ ἱπ ἐπεὶσ 
ς886.Ὀ Τῆς ἢτγεὶ ρσονεῖῦ 8 ἰουπά ἰπ 
Ῥιον. χχνΐί. 1. ὙὉὙὲιὲ βεοοηά ἰβ ἂρ- 
ῬΑΙΘΠΕΪΥ ποῖ ἀεγίνεά ἴοτῃ ἃ Ηεῦγεν 
βουτος. Βοῖβ δῖς αυοϊεά (απ, Δεν ἴῃ 
ἂῃ δὐυδτγενίαιεά ἔοστῃ (ς΄. ΝΥ Μ. Ρ. 443). 
ὙΒε ἱπιεσργεϊιδέοῃ οὗ ἴῃε βεοοηὰ ἰβ δῇ 
εχερεῖίοαὶ οσυχ. Βίρρ ἴκεβ λον 
Ξε “"Βανίπηρ δαιμεά ἰἴβε} ἴῃ πιυὰ ᾿ς, Τῆς 
δβοῆδβε ἷἰ8β, "ποῖ (δαὶ τῆς οζεδλίυσε [ᾶ8 
ννΑβῆθά [86] οἰεδη ἴῃ νγαῖες (80 ἄρρϑζγ- 
ΠΕ τῆς Κ.Ν.), 58.111 1688 τιδὲ 1ξ Ὧ88 θδθη 
ννϑβῆεά οἴδδη (48 Α.Ν.), ἀπ ὰ [6 π τεΐυσπβ 
ἴο ἴδε ταυά ; δυι [πδξ Βανίηρ οηςς δαϊπεὰ 
ἴπ 61 ἰξ πενεῖ σθδβεβ ἰὸ ἀεἰῖρδε ἰη εξ". 
ΤὨϊ8, μοννενοσ, ἰ8Β ἴο ἔοσος τς πηδδηΐῃ, 
οἵ λουσαμένη, ν»Ὡϊο ἢ ἰ8 σοπείδεεπ εἶν 
οὗ νγαβῃίηρ ψἸ ἢ νδῖες. Αραίη, (Ὡς ῥοίνέ 
οἱ τῆς ργονετζῦ ἰβ ἴο {ΠἸυδίγαις τὰ ἔσχατα 
χείρονα τῶν πρώτων. Τῇε ἄυρεβ οἵ ἴῃς 
ἔαϊδε (βλομετβ γεγε οἰεληβοά δηά σγεϊυγπεά 
τὸ ροϊυὔοη. 

Τῆς ᾳυεβιίοη ἰβ ἱπιρογίδης πεῖ οΥ 
λονσαμένη ἰδ ΜΙάάϊς οὗ Ῥαβδείνε ῦ Ὦτ. 
Ἐεηάεὶ Ηδεεὶβ (δέον οὗ Αλέξαν, Ῥ. ᾿Ιχνἱϊ.) 
ταᾶῪ ἢανς ἀϊβοονετεά (Ὡς οτίρίπδ] ργονθσγὺ 
ἴῃ τῆς ο]ονίης, ἀρρεδγίηρ ἰῃ βοπηδ ἰεχίβ 
οὗ Αἰίκασ. ““ΜΥ βοῃ, ἰδοὺ παβὶ θεβανεά 
ἾΚ6 τς ϑυνίῆς ψῃϊοἢ τσοηέ ἰο ἐδ δαίλ 
σῖὰ ρεορῖς οὗ αυδ]γ, δὰ νπεπ Βα 
ςᾶπιδ ουΐ, βὰν ἃ βιηκίηρ, ἁτγαὶη, δηὰ ννεπὲ 
δηὰ τοϊ]εὰ Ηἰπιβεῖί ἰπ ἰε ἢ. 1 τι 8 Ὀς 186 
βουζος οὗ τῇς παροιμία, λ. ἰ8Β ΜίΙάάϊε 
(Μουϊίοπ, Ῥγοΐδρ'. Ῥρ. 238-30). 
Α ἰεπά οἵ ΤΥ οννη, ννἱτἢ ἃ Κηονϊεάρε 

οὗ δηϊτηδίβ, ἰε118 της τπδὲ ἴῃς ρὲρ ἰ8 οἴἴεη 
ΔΒ δα ἴῃ οογίδίη ἑοστβ οὗ ἀἰβῃθδ τῇ, ἴο 
ορβϑῇ ἰῃς ροζεβ οὗ ἴπε βκίη. ΤἝβ δηίτηδὶ, 
ϑεΐηρ υπρτοϊεοιεὰ Ὀν δαῖτ, ἢπᾶάβ τῃς 
ΒΒ δεδὶ ἀϊϑαρτθεδῦϊε, δπὰ ὑγϑ ον 
ἀρφαῖπ ἴῃ ἴὰς τηυᾶὰ ἴοσς οοοΐῃπεββ. ΤῈς 
ἀτιεὰ τινὰ ρῥζοΐοςῖδ [ἴῃς βκίῃ ἔγοπι 86 
τΆγβ. βόρβορος ἰουπά οπἷν Βεῖε ἀπά ἰπ 
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Ὁ [0Κὸ χχ. 
25, 88.ἷν. 
χα ὅοτ. νῇ, μένη εἰς κυλισμὸν βορβόρου. 

ἃ Ἐοτ 118 

ΠΕΤΡΟΥ ΒΒ 1. 

ἢ παροιμίας, Κύων ἐπιστρέψας ἐπὶ τὸ ἴδιον ἐξέραμα, καί Ὗς "λουσα- 

111. τ. Ταύτην ἤδη, ἀγαπητοί, δευτέραν ὑμῖν γράφω ἐπιστολήν, 
15. ἐν αἷς διεγείρω ὑμῶν ἐν ὑπομνήσει τὴν εἰλικρινῆ διάνοιαν, 2. 

ὅς οἱ :ο- "μνησθῆναι τῶν προειρημένων ῥημάτων ὑπὸ τῶν ἁγίων προφητῶν 

ἐρεχε- 
ἧς] 

καὶ τῆς τῶν ἀποστόλων ὑμῶν ἐντολῆς τοῦ κυρίου καὶ σωτῆρος, 3. 

ξδηηνε τοῦτο πρῶτον " γινώσκοντες ὅτι ἐλεύσονται ἐπ᾿ ἐσχάτων τῶν ἡμερῶν 
δες Μο: 
ἰδῆ, μους ἐν ἐμπαιγμονῇ ἐμπαῖκται κατὰ τὰς ἰδίας ἐπιθυμίας αὐτῶν πορευό- 

Ὀ ζὰ ἐπ. τ6, 2 Οος. νἱΐ. 5, ἰχ. το, ῬΒ1]. 1. 20. 

7ες. χχχνϊϊ. 6. Οὐ Αςία Ὑποχηᾶε, 53. 
εἶδον βόρ ζ βορον . . .- καὶ ψυχὰς ἐκεῖ 
κνλιομέναφ. [Ιπ τῆς Περεμάς ὁΥ Ῥεῖα- 
εἰα, ΜὨϊςΗ, ᾿πουρἢ ἰΔῖς, ἀγα νυγίτοη ἴῃ 
δοοὰ νετηδουΐατ ἀτεεῖ, θοϊἢ πουῃ δηᾶ 
Τοτσσεβροηάϊπρ ψὰ εὐ ἦν ΝΣ 
περιστερὰ μελάνη καὶ Ἷ ορωμένη 
περιεπέτατό μοι, καὶ τὴν τς ν τοῦ 
βορβόρον αὐτῆς οὐκ γάμην φέρειν. 
ὲε Ῥεῖαξ. Τερεμά., Υ ὕδεπετ, Ρ. 21). 
ἴβδορ ννγογάβινογι ἢ βυρρεβιεά τῇδε τῆς 

ἄουδ!ε ργονεγὺ ἰβ ἂπ ἱπεχδοῖ αυοϊδείοη 
οὗ ἵννο ἰδτηδίς 11π65--- 

εἰς ἴδιον ἐξέραμ᾽ ἐπιστρέψας κύων 
λελουμένη θ᾽ ὗς εἰς κύλισμα βορβόρου. 

ΠῚ δε ἰβ τίρδι, 2 Ρεῖ. σδηποῖ ὃὉ9 οπαγρεὰ 
ἄρρβόρος ἀϑε ἢ ἴδε ὅτο τᾶτε ψνογάβ, 

ρον δπ' α. Βίρε βυρρεβίβ 
ἱεᾷ, Ρ- 228) ἴπαιὶ τῆς Ῥτονεῖθβ οὗ ϑοϊοσηοῃ 
Βδαὰ θεεθ υπίβεᾶ ὈγΥ 5βοπὶὲ ]εν ἢ 
Ῥασδρῆγδβί, δηὰ τη 8 οπς οἵ ἴπε ρίρ' δἀἀεὰ 
ἴο ἴδε σαποπίοδ] οοἸ]εςτίοη. 

ΟΗΑΡΤΕΕ 11]0--τνν. 1-4. Ῥγοῤλείς απά 
αῤοςίϊες πμαυε τοαγπεδ μς ἱμαὲ ἀε- 
ἰαν τοἱϊ! ἰσραὰ ἰο ἀεπίαὶ οὕ ἐπ ϑεοονὰ 
«Αἀυεκί. 

“41 δῇλ ποῖν ΨΓΕΏΡ ΤΥ δβεοοηά ἰεἴίεσ 
ἴο γοῦ. ἴπ ὈοΙΏἢ 1 8εὲκ ἴοὸ τγουβε γοὺ ἴο 
Βοηδβὶ σεδεοιίοη οἡ ἴῃς ννογάβ ἐοιτηετῖν 
βροόίεη ὃν τῇς ΠοΙ͂ν ρτορδεῖβ, δῃά οχ 6 
οοτητηδηάπιεπί οὗ ουζς Τμοτὰ ἀεϊνετεᾶ ΌῪ 
γουτς πηϊβδίοηατίεβ. Ἐβρεοίδ!!ν ταδὶ ϊβα 
τῆς αὐτῇ οὗ {δεῖς ψαγηίηρ, ἴπαὶ ἴδετε 
ΨΠ] σοπὶς ἴῃ ἴδε 1.8ὲ ἄδυβ βοοῆδεγβ, υἱτἢ 
Βοοῆηρ αυσδιίίοῃβ, νναϊκίπρ δἷϊεσ {πεῖς 
ον ἰυ515, ἀπ βαγίηρ, "Δ  Βετε ἰβ ἴῃς ρτο- 
τηῖβε οἵ Ηἰβ δρρεατίηρ ἡ Ἐοσ, βᾶγ ἴπεὺ, 
“τοσῖὶ τῆς εἰπὶς τῆς Δίπετγβ εἰ] δβίεερ, 
ἐνεσυτίηρ ταπιδίηβ 485 ἰξ δᾶ5 Ὀεεη ἔσγοπὶ 
τὰς Ὀερὶπηίηρ οἵ οτεδιίοη ᾽.᾽" 

Ψγες. :. Ἐογ ἤδη νἱῖβ πυπηεγαὶ, οἱ. 
7οδη χχί. :4. δευτέραν ἐπιστολήν. ΠοεΒ 
1818 τεῖος ἴο στ Ρεῖεσ ἡ ὅ8ες [πιγοάποιίοη, 
Ῥ.- 205. ἐν αἷς: “ἴῃ ὈΟΙΠ οὗἨ νδΙΟΠ,᾽ 
εομδίγμοίδο αὦ 38εηδησι. διεγείρω. .. 
ὑπομνήσει: οὐ. ἱ. 13. 

εἰλικρινῆ : οὐ. τ Οοτ. ν. 8, 2 Οος. ἱ. 12, 
1. χ7, ΡΒΠ]. ἱ, το. εἰλικρινῆ διάνοιαν ἰΒ ἃ 
τοοπηΐοα] ΡΒ] οβορῃΐς ἴεσπὶ υδεὰ ὉῪ ΡΙαΐο. 
Ῥμαεά. 66 Α -Ζ "ρῬυτα τεᾶβοῃ,᾽ βυςῇ 88 
ἴῃς ρεοπγεῖεσ ἐπιρίογβ. ἴῃ Ῥλαεά. 81 Ο, 
εἰλικρινὴς ψνχή ἰ5 ορροβεὰ ἰο Ψ. μεμιασ- 

καὶ ἀαρτος. 2 Ρεῖεσ ποῖεὲ οδπηοῖ 
δοαυϊιεά οὗἩ ἃ οοππιδίοη ἰῃ {πε ὑ8ς οὗ 

ΡΠΠοβορῃὶς ἰεύτηβ, Ῥγοῦδοὶν ρίοκεὰ ὑρ 
Ἰοοβεῖν ἱπ σοηνετβδοπθπ. Αἱ ἰῃς βαπὶς 
εἴπις, διάνοια ἰ8 4180 υδεὰ ἴῃ ἴμὲ ΡΒΙο- 
Βορδϊς βεηβε οἵ ψυχή ἰη ἀεη. χνιΐ!. 17, 
Ῥευῖ, νὶ. 5, Νυηι. χν. 39; 4180 ἱπ Ν.Τ. 
Οοἵοββ. ἱ. 2ι, ᾿ Ῥεῖ. ἴ, σ3. εἰλικρινής ἰ8 
οὗ ἀουδιίαϊ εἰγπιοίορυ, ἀπά βἰρηϊῆςθβ εἰ δὶ- 
οδἱ ρυγίτγ, ἃ πιὶηἃ πηςσοπελπιιπδίεὰ δηά 
υαηννατρεά Ὀν βεῆβυδὶ ραββίοη. Τῆς ορρο- 
δἰῖς βίδιε 18 ἀδδογίδοδ ἰη Ρίδαίο, Ῥλασά. 
81, “8ῃς {Ππίηκβ ποιβίηρ ἴσια, Ὀυϊ δαὶ 
ἰ8 Ὀοάϊν, ἀηὰ σᾶη ες ἰουςῃεά ἀπά δβεεῃ, 
δηὰ δδίδη δηὰ ἄσυηκ, ἀπά υβεὰ ἔοτ πιδη Β 
Ἰυβῖβ ᾽᾿. 

νει. ἃ. Βοιτονεὰ ἔσοπηῃ [υᾶς 17. 
μνησθῆναι : ἐερεχερεῦοεί! ἱπβπίεινε. 866 
δτατηυηδίίοαὶ ποῖθ. καὶ τῆς τῶν ἀποσ- 
τόλων, κιτλ. Πουδῖε ροββοββίνες ψεηὶ- 
εἶνε "' οὔτδε [μοτά 8 σογσηπιδηά ἀεἰϊνετεά Ὀν 
γοῦν ἀροβεῖςβ ᾿᾿. Οἤδβε (οῤ. εἰέ. Ρ. 81:1 αἡ) 
βυσεεβίβ ἰδαῖ διά βῃου!ά ὃς ἰπβετιεὰ δέϊες 
ἢφ, πὰ σοτήραζγεβ ἴδε ἔπε οὔ δε Ὠίάδοδε, 

διβαχὴ κυρίον διὰ τῶν δώδεκα ἀποσ- 
τόλων τοῖς ἔθνεσιν. ἐντολή -- τεδοπίηρ οὗ 
οὺς 1,ογά οἡ ἴδε ἔυ 1] ] πιεπὶ οὗ τς πιογαὶ 
ἴανν, 7. ἰϊ. 2υ, Ἰοδη χίϊ, 5ο. ἀποστόλων : 
Ατε τε Ὑ Μεῖνε πιεδηϊὴ οὔ. [πίτοά. ρΡ. 195- 
6. ῬΡτοῦΔΟΪΥ ἀπ. δἰρηΐβεβ 7υδὲ [Πο88 ΌστΩ 
ψΠοτι ἴδ γ τερεῖϊνεά της ἤγει Κπονϊεάρε οὗ 
τῆε ροβρεῖΐ, δοοσεάϊε πιϊββίοηδσιεβ οὗ ἴ8 68 
Οδυγοη. Ὑῆε ψοζά ἴβ υϑεὰ οὗ Εραρῆτο- 
ἀϊτα5, ΡΠ. ἰϊ. 25, δῃὰ οὗ οἵδπες ἤδη 
ΔΡροβίϊεβ, 2 Οοσ. νἱῖῖ. 23. 
εν. 3. τοῦτο πρῶτον γινώσκοντες. 

Αρουβαῖῖνς 15 τεχυϊγεά, Ὀυϊ 411 Μ55. μᾶνθ 
ποηχηδίϊνε, ο΄. ]υἄε 18. ἐπ᾽ ἐσχάτων 
τῶν ἡμερῶν. Μοοκεῖβ τὲ οπὲ οἵ ἴδε 
δἰσηβ οὗ ἴῃς ἀρργοδοῇ οὗ ἴπε επά, οὗ 
]οδη 11. ᾿8, ἐν ἐμπαιγμονῇ ἐμπαῖκται: 



1-6. ΠΕΤΡΟΥ Β 143 
μενοι, 4. καὶ λέγοντες Ποῦ ἐστὶν ἡ ἐπαγγελία τῆς παρουσίας " αὐτοῦ; ς 1 708 ἐϊ. 
ἀφ᾽ ἧς γὰρ οἱ πατέρες ἐκοιμήθησαν, πάντα οὕτως “διαμένει ἀπ᾿ 
ἀρχῆς κτίσεως. 
ἦσαν ἔκπαλαι καὶ γῆ ἐξ ὕδατος καὶ δι᾿ ὕδατος συνεστῶσα τῷ τοῦ [ἢ 
Θεοῦ "λόγῳφ' 6. δι᾽ ὧν ὁ τότε κόσμος ὕδατι κατακλυσθεὶς ἀπώλετο" 

ἐμπαίκτης 8 Δη υποϊαβϑίοαὶ ἔογηι, οὔ. 
Ματκ χν. 2ο. Τηΐβ νεσθὲ ἰ8β ποῖ ρᾶσί οὗ 
ἴδε ργεορδεῖῖς οσ ἀροβίοϊ]ὶς πγεββᾶφε οἵ νεσ. 
2, θυϊ ἃ ραγιίουϊας σδυϊίοπ οὗ τῆς ντίτεσ, 
ὈῬαβεά οπ ]υάε. 

γες. 4. ποῦ ἐστὶν, κιτιλ. ΤἼε οοπι- 
ἵπρ οἱ ουὖγ 1 ογὰ ἱπ ἴπε ποᾶσ ἰυΐυτε ννᾶ8 
δνιἀθ ΠΕ δὴ ἱπίερταὶι ραγὶ οὗ ἴδε δροβίοϊ!ς 
τεδοδίηρ, οὐ. 1. τ6. “ὝΒετις ἰδ πὸ βυγα 
ενϊάεηςς τΠαὶ ]εβυ8 δουρῆϊ ἴο ὑπάοττηϊηα 
1τδε δβϑυπιριίοη οὗ Ηἰβ ἐοϊ!οννετβ, ἔπδὲ ἴῃς 
βπδὶ ρίοσυ ψουἹά Ὀς πιδηϊεβιεὰ ἴῃ {εὶς 
λυ ; δῃὰ Ἔνεὴ τη ΐβ ννε πΊδὺ [αἰ τὶν ψυδ! ἕν 
νν ἢ τῆς τοτηετήδγδηος τῃδῖ ἃ τηδίπ πιοῖϊνε 
οὗ 186 ρῥγίποῖραϊ εβοῃδίοϊοριοδὶ ἀϊβοουσδβε, 
τεροσίεά Ὁγ δε ϑυποριίβιβ, ἰΒ ἴο ψνᾶσῃ 
ἴδε ἀϊδοίρ!εβ ἀραΐηβε ργεπιδΐυσε ἐἼχρεοίδ- 
ποηβ" (1.Ηϊ. Μυϊγτῃελά, Εεελαίοϊορν οἵ 
55. ῬΡ. 126, 127). τῆς παρουσίας: 

ποῖς οὐ ΐἱ. 16. ἀφ᾽ ἧς γὰρ, κιτιλ. 
“Τῆς [αῖμεγβ,᾽" πλυβὲ τηεδη ἔποβε οὗ ἴῃς 
Ρτθοδάϊηρ βεπεζαίίοη, ἰπ ὑγἤοβε [1{π.τἰπς 
τπε πα; Ψ 88 ἐχρεοίεά. οὕτως --ἰν 
βϑίαίμ 4μο. ἀπ’ ἀρχῆς κτίσεως, ἑ.ε., 
“ρΟΠίγασΥ τὸ 411 ργενίουβ πυπιᾶῃ ἐχ- 
ἐσίεηςε ᾿. Τῆς Τελδοπίηρ οὗ οὖ 1,οτὰ 
ἐγηβεῖῦ ἰῇ οὴς δβρεοὶ νουὰ ἱπιρὶν 

ἴθδι {πε δοίυ αὶ παρουσία, νουϊά Ῥὲ δ(- 
ἱεηάεὰ ψ ἢ πὸ οὐϊνατά ῥγενίουβ ἀϊΐδ8- 
τυσθάπος οὗ [1 ἴὸ δοῖ 248 ἃ νναγηΐπρ. 
Μεη νουϊά ὃε εηραρεά ἱπ ἐμεῖς ογάϊπαγυ 
οοουρδῦοηβ δηὰ ρίελβυιγεβ (Μαῖϊ. χχίν. 
36-42). ΤΣ ἀενεϊορπιεπὶ ἀπά τἰρεπίπα 
οὗ τῆς πιοσᾶὶ δπὰ βρίσιτυδὶ ἰββιεβ οἵ πιεη᾿Β 
ἰἶνεβ ἃγεὲ οἰΐεη ποῖ ουϊνναγάϊυ ἀρράσζεηϊ 
ῳ Ῥαρεῖβ “ δέναϊες ἐπ ἐλὲ Οἀγὶϑέέαμ 
λαγαεέεν,""--“ Τὰς Ηἰάάφη 1ς5μ|65,," Ὁ. 

8 8). 
γν. 5-7. Τὰς βγεὶ ῥαγέ 9. ἐδ ἀγρπ- 

»δηΐ αραϊηδέ ἐδ «εοεγο. “Ἰἴ ἰδ ποῖ 
τος ἴὔδε ἴδε σουζβε οὗ ἴδε νου] ἰ8 υπ- 
ομδηρίηρ. ὙΤδεΥ πᾶνε ΜΠ] ΠΥ Τοσροίίεη 
ἴδε τῆς πεᾶνεηβ εχ βιεὰ οσί ρίαν, ἀπά 
τῆς ελγῖ νᾶ ἰογπχδά ουἍἋ οἵ νναΐεσ, απὰ 
ὉΥ πιεᾶπβ οὗ ψαίες, ὉγΥ τῃε νγοσγὰ οἵ σοά. 
Βγ τῆϊ8 νεγῪ ννδῖεσ δηὰ νγοσά τῆς ννογὶά, 
58 ἰξ 1ποη ννᾶβ, γὰ8 ονεσιννμεϊτηοὰ δπὰ 
Ῥεπεπεά, Τῆς ρῥγεβδεπὲ μεᾶνεῃβ δηὰ 
Γ το Ἢ δα βατὶς ννοτσά, ἂς ἰγεαβυγεᾶ 
ὋΡ ἴος ἢτε, δείηρ τεβεσνεὰ ἴοσ [πε ἀδὺ 
ΜΒ εκ ἱπιρίουβ πηξη 5881} πιεεῖ {πεῖν ἄοοπὶ 
δηά ἀεβιγυςοη.᾽" 

12 2 Ἰοδ 

ς ἀ ]οδη χν. 
5. λανθάνει γὰρ αὐτοὺς τοῦτο θέλοντας ὅτι οὐρανοὶ 7, νἱἱΐ. 

1: ἦγδι 
ες. 

ἱ. δ᾽ 
Ιχχχίχ. α. 

ε Ἄοα, ἮΝ 

ΠΝ 

Με. 5. λανθάνει γὰρ αὐτοὺς τοῦτο. 
“Τδὶβ Ἔβοᾶρεβ ἐμεῖς ηοιίς 6." τοῦτο 18 
ποπιίπδῖνθ. θέλοντας : “ ν Ὁ} ᾽ “ οὗ 
τπεὶς οννῃ ἢ ἔκπαλαι (ς7. ποίε, 
ἰϊ, 3): “ οτρίηδ!γ,᾿" ἐ.ς. Ὀεΐοτε ἴῃς οτεα- 
τίοη οὔτμε ννοτ]ϊὰ, Τῆς Καθ ἰπίςα] βοβοοὶ 
οὗ ϑῃμαπιπηδὶ με] ὰ τῃδὶ αεη. ἱ. σ, ἐν ἀρχῇ 
ἐποίησεν ὁ θεὸς τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν 
ταεληΐ {Πδϊ {πὸ ἤεάνεη ννᾶ8 ἰπ εχίδίεηςς 
Ῥείοτθ ἴξς δἱχ ἀδυβ᾽ ννοσΐκ, ἐ.5. ἔκπαλαι. 
Ῥεῖμδᾶρβ (μὶβ ποιέοῃ ἰβ ργεβεπὶ πεζα. 
ἐξ ὕδατος καὶ δι’ ὕδατος. Ὑνο κὶπάβ 
οὗ ννᾶῖεσ ἅτε τηεδηῖ. Τῆς ἢτβί πηδᾶν τεΐεσ 
ἴο ἴῃς ῥτίπχενδὶ ννδΐεσυ ςἢδοϑ--- ἴπε ἕδος 
οἵ 186 ννδΐεσβ " (ἄεη. 1. 2. Τῆς βεοοηά 
8 ῬΡεπαρβ οοηπεςιςὰ νυ τῃε ἐοτγπιδιίοη 
οὗ ἴῃς ἀτν ἰἸαπά Ὀγν “ἴδε ραϊποτγίηρ ἴο- 
οἴμοι οὗ ἴπε ννδῖεγβ ἱπίο οὴς ρίδςε᾽" 
αεη. 1.9). Βαυῖ τδε πιεδηίηρ 8 οὔβουτε 
ο΄. Μαγοσ, εὰ. Ἰχχχι!. ; ΟΠᾶβε, οῤ. εἰέ. 
797). συνεστῶσα -- “᾿ νν»88 (οττηεὰ ᾿΄. Οὐ 
Ῥῃΐίο, ἱ. Ρ. 330. ἐκ γῆς καὶ ὕδατος καὶ 
ἀέρος καὶ πυρὸς συνέστη ὅδε ὁ κόσμος. 

Ἂς αὔονε ἰηϊθγργείϊδιίοη 18 ἐπ 8- 
βίδητιδὶ ἀρτεεηεηΐ ννἱἢ ΑἸέογά 8, ννδο 
ἀϊπιϊπρυΐθῆςβ “τε τνδῖειβ ἂῦονεὲ ἴδε 
Βετηδλγηεηῖ,᾽᾽ δηὰ “τῆς Τουπίαίπ8 οὗ (δε 
ξίεαὲ ἀεερ . τε Ηεῦτεν δὰ πὸ 
ποίΐοη οὗ ενδροσζδϊίίοῃ. Τῆς τσίνεγβ στὰ η 
ἱπίο ἴἰῃε βεᾶ, δηὰ τῆς ννδῖεσ γεϊυγηβ βυὉ- 
τεισδηεουβὶν ἴο τῃ εἰς βουγοοβ δρδίη (Εο- 
οἰεβ. ἱ. 7). 

γες. 6. δι᾽ ὧν. Μαγοτ δπὰ ϑοῃπιοί ἀεὶ, 
δραίηδβι ἴΠ9 ενίάεηοε οὗἨ πεασὶν 411 πιδῆι- 
βογρίβ, τεδὰ δι᾽ ὄν.. ΤῊΪβ ἰ8 τεπάεγεά υη- 
ΠΕΟΕΒΒΑΥΥ (1) 1 [86 ἀρονε γεηάδεγπρ οὗ 
ἐξ ὕδατος κιτιλ. 15 τᾶκεη, ἀπά {πε ρίυγαὶ 
δι᾿ ὧν τείετβ ἴο {πε ὉνῸ ννδίεσβ. δι’ ὅν 
ψου]ά τεῖος ἴοὸ λόγῳ Δδἴοπε, οἵ (2) ἰξ δι’ 
ὧν τείετβ ἰο ὑδάτων ἀπά λόγῳ δκεη ἰο- 
ξεῖμεσ, ΠΟ ὑνου]ά ἴῃ βοσηθ ννᾶυβ βυϊῖ 
τῆς βεῆβε οὗ (ς ννῃοῖς ρδββᾶρε Ὀείίεσ. 
ΤΏς {4186 τεδοῆεσβ ἱφηοσεδ ἴδε 
δρέπον οὗ ἴδε Ὀἰνίηπε ννοτά. κατακλυ- 
σθείς; ἀπ. λεγ. ἰπ Ν.Τ. ; ἐουπά βενεσαὶ 
εἶπιεβ ἱπ ΡΆΤεῦι. 4.9. 54} (Β.ο. 86) 
[ὥστε] - - . συμβεβηκότων κατακλυσθῆ- 
ναι. “80 ἴδᾶῖ 'π σοηδεαυεηςε οὗ ννΒαῖ 
δαρρεηεά, ἰξ τννὰβ βοοάεά᾽" ; 5657 (Ἰδΐε 11. 
Β.6.) γείνίωσ)κε δὲ περὶ τοῦ κατακεκ- 
λῦσθαι τὸ πεδίον “υΐ Κπονν ἀρουΐϊ οὐ 
Ρίαϊη πανίηρ Ὀεεπ ἱπυπάαιοά᾽". 
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1. οἱ δὲ νῦν οὐρανοὶ καὶ ἡ γῇ τῷ αὐτῷ ' λόγῳ τεθησαυρισμένοι εἰσὶν 
πυρὶ τηρούμενοι εἰς ἡμέραν κρίσεως καὶ ἀπωλείας τῶν ἀσεβῶν 
ἀνθρώπων. 8. Ἕν δὲ τοῦτο μὴ λανθανέτω ὑμᾶς, ἀγαπητοί, ὅτι μία 
ἡμέρα παρὰ Κυρίῳ ὡς χίλια ἔτη καὶ χίλια ἔτη ὡς ἡμέρα μία. 9. 
οὐ βραδύνει Κύριος τῆς ἐπαγγελίας, ὥς τινες βραδύτητα ἡγοῦνται, 

ΕΨΜ. τἱϊ. 
4 χίχ. 2 
(Ὁ). 

ἀλλὰ μακροθυμεῖ εἰς ὑμᾶς, μὴ βουλόμενός τινας ἀπολέσθαι ἀλλὰ 

πάντας εἰς μετάνοιαν χωρῆσαι. το. Ἥξει δὲ "ἡμέρα Κυρίου ὡς 

τῷ ἀντῳ ΑΒΡ, νυΐξ., δ2Β., Ὀοδ., ΝΗ, Τί, ; τῳ αντον ΟΚΙ,, δγτσ., Ττερ. 

ες. 7. πυρὶ ύ ᾿Αροοτγάϊης 
ἰο τῆς ]ενν8ἢ ἔοι ἐριίου οἱ ἴδε ταίηδον 
Ῥτοπιῖβε, ννυδίεσ ᾿νουϊὰά ποῖ ἀραίη ὃς ἴῃς 
ἀεβίσυςείνε ἀρεπογ. ὙΒ6 Βεᾶνε δηά ἴῃς 
εδεῖἢ γα γεβεγνεὰ ίοσ ἀδδισυςτίοη Ὁγ ἢτε. 
τεθησαν ι: "'βεϊδραδεῖ ίογ ". Τῆς 
ντίϊεσς τηεδηβ τἴμαὶ ὈοΓὮ ἴδε τίηθον ρτο- 
ταῖβε ἀπὰ ἴδε ἀεῖδγ δσὲ ποῖ ἴο Ὀς τεραγάεὰ 
88 ἱπιρ᾽ γίηρ τμδὶ {μεῖς ννἢ}} θὲ πὸ πιοτθ 
ξτεδιὶ σοβτηίοδὶ οἤδηρεβ. 

Τπε ἰάδα οἵ τῆς δϑδβοοίαιίοη οἵα ρτεδὶ 
φοδηηίοαὶ οὔδηρε ψἱτὰ τς σοπιίπρ οὗ 
ΟΒτίβε 8 δῃ ἱπιδσεβιίηρ οσς. [᾿ ἰπνοῖνεβ 
τὰς ᾳυεδιίοπ οὗ ουγ δηνίτοητηεπὶ Βεη 
ἴδε πδίυγαὶ ἰδ εχοδδηρεά ἔοσ ἴῃς βρίτίυδὶ 
ϑοάν. Ταῖβ ντίϊες εν θην ἐχρεςῖβ ποῖ 
φοτηρίεϊς ἀπηϊ δ !διίοη οὗ ἴδε ργεϑεηῖὶ επ- 
νἱτοηπηεπί, Ὀυϊ ἃ ““πενν Ὠδᾶνεῃ δηά ἃ 
πεν εἀγίῃ, ψνβετείη ἀννε!]ςῖ τἰρδίεουδ- 
Πε88᾽ (ν. 13). 8ι:. Ῥαυἱ οὗ “τἢς 
ἀεϊνετᾶπος οὗ δε ογεδιίοη τἴ8ε]7 ἔγοτι ἴῃς 
ϑοράδας οὗ σοττυροη ἱπίο (πς ρίογυ οὗ 
ἴῃς ΠὈεγγ οὗ τῆς οἰ άτεη οὐ Οοά᾽". 
“ὟΥε τὲ ποῖ ἱπίογπηεἃ 88 ἴο ἴξς παΐυγε 
οἴ οουγ ἔυζυγε εηνϊτοηπιεπί, γεξ ἰξ τηυδὲ Ὀ6 
ΒΌΟΝ 848 ἴο βδιϊβέυ 411 [ες ἰοπρίηρϑβ, ἂπὰ 
ἵνα δβοόρε ἕος δἱὶ τῆς δοῦνίιεϊεβ οὗ ἃ ρεῖ- 
ἰἐςοὦ Πυπιαηΐϊν ᾿" (Μάγος, θά. Ρ. 207. 
566 αἶβο ἢίβ πιοδὲ ἱπιεσεδιίηρ ἀπὰ βυρ- 
δεδιῖνς ποῖε: “ Απιβδεσεν ἰο δε οδγ)εείίοπ 
ἐπαὲ πο ἐμαπρε ἐ5 ῥοοεἰ δίς ἐπ ἐδε νεαίεγίαὶ 
πηέυενεο᾽"; πὰ ἱτἢ ψΒοῖς γε, νν. 
5-7, τ΄. Ἐυδκίη, ϑέβανιθ 1165, Ῥ. 

γν. 8:-:ιο6.0. 4 γμγίλεν ἀγρμνιερμί ἰοὸ 45- 
ἰὸν ἐπε ἀαῤῥαγεκπέ ἀξίαν. “ Οης τπΐηρ 

Ἰονεᾶ, γοῦν! πιυβὲ ποὶ οτρεῖ. Τῆε βεῆβε 
οὗ τῆς ἀυγαιίοη οἵ εἰπις ἱπ ἴδε Ὀϊνίπε 
Μίηὰ ἰ8 ποὲ ἴῃς βᾶπιε ἂ8 ἴῃ ἴπε υτήδη. 
Οπε ἀδυ ἰβ τῆς βᾶπιε ἴο αοά δβ [βουβαυ ἃ 
γδᾶγβ, ἀπά ἃ ᾿ἰπουβδπὰ γϑᾶσβ ἃ8 οπς ἄδυ. 
Θοά πχυβῖ ποῖ Ὀς ̓υάρεὰ 48 δἰαςϊκ ὃγ πυπιᾶπ 
βἰδπάδγάβ, ἰῃ ἴῃς ἐμ] ΒΙπιθηὶ οἵ ΗΒ ργο- 
ταῖβε. Ηε ἰβ δεῖζες τπᾶη τῆς Ρῥτοπιῖβε. 
Ηε ἰ8 Ἰοπρ-βϑυβετίης ἰὸ υϑινατὰ, ποῖ 
ΜΠ (πᾶὶ βοπὶς βου ρετίβῃ, δυῖΐ 
δδὲ Αἱ] βῃου!ά οοτης ἴο τερεπίδηος. ἵνε 
ἵκηον ποῖ νῆες Ηἰβ ἰοηρ-δυβετγίπρ ν}1}} Ὁς 
εχμδιυβιοά, ὙῈς ἀδν οἵ [86 [μογά νἹ]} 

οοπὶς 888 ἰπἰεῖ, ΤΒδη ἴΠ6 Βεάνθῃβ Ψ}1]}} 
Ρᾶββ ἃνΑυῪ τι Βυτο] ηρ ποῖβα, ἀπά (ῃ 6 
εἰεπηθηῖβ δείηρ Ὀυγποά, 8} 411 ρᾷβ8 ἀινᾶυ, 
δηὰ ἰδὲ δασῖ δπὰ τῇς νοεῖ οὗ πλὲπ οοη- 
ταἰπεά ἰη ἴε, ΜᾺΙ μι ταλδάς ἀμύρ Ξ 

γες. 8. ρα, κιτιλ. . ΡΒ. 
χὶ. 4. ΤΒςε [ἰτεγὰ] δρρ]σδίίοη οὗ (δϊ8 
βιδίεπησηΐ ἴο ἰδς δβίογυ οἵ ογεδίίοη, επὶ- 
Ρίογεά ὃγ ρδεϊβεὶς τυτιῖεσβ, ἰῃ Ὡς ἢ οης 
ἄδυ 8 ἱπίογρεεῖδά 28. σοοὸ γεᾶσβ, δηὰ 
ταεγείοτε τε οσεδείοη ἰπ δὶχ ἀδγβ ΤΕ 
ΤλΣΔΠ8 ὅοοο γεᾶζϑ, ἰβ οὗ οουζθς δὐῦδυγά, 
Οη ἴδε οἵμες παηά, ἰΐ οδπ βοδοεῖυ ὃς 
βαϊά ιπδὲ τῇς υτίτες οἵ 2 Ῥεῖεσ 88 δἰἰδίηεά 
ἴο ἴῃς ςοποερίίοπ ἔπαι {πε ςδίθρβοσυ οὗ 
εἶπις ἄοεβ τοὶ εχίβι ἔοσς τῆς Ὠϊνίης Μίπά. 
Κδίδοσς ἴδε τηεδπίηρ ἰβ ἴμας ἰπβηΐϊϊε οοπι- 

ἴοη ονεττίεβ ἰη ἰδς Ὀϊνίης Μὶπά 411} 
ἷξε τεοκοηίπρ. (ὐ". Βαγπδῦδβ, 1:5, [118- 

Ὅπ, Θέαϊορωε, 81. 
Ψεσ. 9. οὐ Ἔ ὃ ᾿ 

Τῆς ἰάεδα (δαὶ 8 οοπιδαϊεά ἰΒ ται Οοά 
885 πιλάε ἃ ὑζοπγίβε δηὰ Ὧδ5 ποῖ Καρί ἰΐ, 
Ηςε ἰ58, βοννενοσ, δεῖϊεγ ἴῆδπ Ηἰβ ργοῃγίβα. 
Τῆς δάάϊιϊοπα! εἰεπιεηὶ οἵ Ηΐβ μακροθυ- 
μία ἰδ Ὀτουρᾷδιὶ ἱπίο ρίαν. ἀσοά [5 ρτεαῖες 
τῆλ τηαπ᾽ 8 οοποερίίοη οὗ Ηἰπι, εβρεςίδ! ἢν 
1 ἐδείτβ ἰδ ἃ πηεομβαπίοδι νίενν οὗ τῆς υηϊ- 
νετβα.---ὡς τινες βραδύ ὕνται. 
ΑΒ πονδετζςε εἶβε ἰπ ἴῃς Ἐριβεῖς, μεῖς ἴῃς 
ψτίτεσ οὗ 2 Ρεῖεσ ἽηδΌΐεβ υ8 ἴο νίαν τῆς 
βυπηπιῖς οὗ ἴπε ΟΠ βιίδη Ἑδίεῃ, δπὰ τὸ 
τῖϑε ἴο ἃ τηδσηίβοεηΐ ςοηςερτίοη οὗ Οοά. 
μὴ βονλόμενός, κιτιλ. Ὀεῖαγ ἄοεδ ποῖ 
Βργίης ἔτοπὶ Ὧἃῃ υηνν Πρ ηεθ5 οὐ ἱπιροῖ- 
δῆςς ἰο ρεγίζοσῃῃη. Ηἰΐβ Ψ}1 18 ποῖ Ἄενβὴ 
τπδὶ “ βΒοπις᾽ βδουϊά ρεγίϑα, (που σῇ τπδὶ 
͵ἰ8 τερατάεα ὃν ἴῃς Ὑτίτες 8 ἱπενίδῦϊς. 
Ατἴε ννε ἴο 8ες δεῖς ορροδίιίοη ἴῃ ἴδε 
ντίτεσ᾽ Β πη το ἴπε ρυτεῖγ Ἰορίοδὶ ἱηίεγ- 
δίεάθοη οὗ ἴδε Ραυϊπε ἰεδοδίηρ οὐ 
τοἀεβεϊηδιίοη ὃ ϑοπῖα υν1}} ρεγιβδῃ, δυῖ 

ἴς ἰΒ ποῖ Ηἰβ 1]. Ηἰἷ ΝΝῈ] 15 τῃαι 1} 
Βδουϊά ςοπια ἴο τερεπίδηος Τῆὲε ροοά- 
πε88 οὗ αοάἁ βῃουϊ]ά ἰεδά ἰο τερεηίδηςς. 

γες. το. ἡμέρα Κυρίον. Νο ἀϊδβιίπο- 
τἰοη ἰβ τηδάε Ῥεΐϊνεθεη ἴῃε ὉδῪ οὗ τῇς 
ΤΙ οτὰ, δηά ἔπε σοπιίηρ οὗ ΟΠ τίθει. ὙΗΪδΒ ἰ8 
τεπηδΑῦϊς, 45 Ἄἐχοϊυάϊηρ ἀπγ ἰάεδ οὗὨ τι}}- 
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κλέπτης, ἐν ἡ οἱ οὐρανοὶ ῥοιζηδὸν " παρελεύσονται, στοιχεῖα δὲ ε Ἰοδῃ χίχ. 
καυσούμενα λυθήσεται, καὶ γῆ καὶ τὰ ἐν αὐτῇ ἔργα εὑρεθήσεται.. ἀχὶ. ται 
11. Τούτων οὖν πάντων λυομένων ποταποὺς δεῖ ὑπάρχειν ὑμᾶς 45, Τακο 

Χχὶν. ΣἹ, 

Αναδι τ’ γ, 1). 

1 ξυρεθησεται  ΒΚΡ, ΕγΡ; οὐχ θησεται 51}. ; κατακαησεται ΑΙ, δγτμ, Τὶ. ; 
κα νεϊ. ̓ ὰνθμοφ Δ ἠβ δυο μὰ ο νται Ο; ΟΠ). και γη.... ευρε- 
θησεται νυζ. ; οὁπι. ενρεθησεται Ξρεο. Βοίδ Νεβι]ε δηά Μδγοσ ἄρτεε ἱπ βυρρεβίίη 
τὰς ἶνε οὗ ἃ ςοπῃρουπά οὗ ρεω (καταρνησεται οἵ διαρ, Ι ἂπὶ ἱπάςρ 
το Ρτγοΐεβϑοσ ]. Η. Μουϊίοη ἔοσ ἴδε ἱπίοσπιδιίοη ἐμαὶ ἰῃς ἰἴδῖε φησ Βγαάβηδλιν, οὗ 
Οαπηδτί σε, βυρρεβιεά πὸ τελάϊηρ ἐργα ἀαργα εν Α5 δραΐηβι τπ|8, δπά 
ἴῃ ἕδνουτς οὗ δε ἰαχὶ 28 ἰΐ βίδηάβ, νεὰ ανε 2 ΟἹβδ) χνΐ. 3, νϊοἢ δεεῖβ ἴο ὃς ἃ 
Ῥασδρῆσαβε οἵ 118 ρδεβδᾶψε. καὶ πᾶσα ἡ γῆ ὡς μόλυβδος ἐπὶ πυρὶ τηκόμενος, καὶ 
τότε φανήσεται τὰ κρύφια καὶ φανερὰ ἔργα τῶν ἀνθρώπων. 

Ἰεπαγίδη τεδοβίηρ, Ψν ΒΙο ἢ δρεςάν τηλάς 
118 ἀρρεάσαηοε ἴῃ ἰδς Εδεΐγ σπυγοῃ. ὡς 

, ο΄. τ ὙΠεβ8. ν. 2, Μαῖϊ. χχίν. 
43. κε χί!. 39, Αροο. 11. 3, χνὶ. 15. 
Τῆδιὶ ἄδλν ν}1] βυγρεῖβε ἴἤοδε ννῆο δζὲ 
οἰϊησίης το τὰς ἔρος τῆδι πὸ σμδηρα 18 
Ῥοββίδ!6. ῥοιζη ν, οποτηδίοροεῖίϊς, 6Χ- 
ῥτεβϑίηρβ ἰδ6 βουπὰ τοδυκοά Ὁ τρί ά 
τηοιίοη {πγουρἢ τα δἰγ, 4.6.» δίψῃι οὗ ἃ 
δῖγά, οὐ ἂπ ἄστονν. [ἴξ 18 8180 υϑεὰ οὗ {πε 
βϑουπὰ οὗ ἃ Βῃερδμεσά᾽ 5 ρἷὶρε. Νὸ ἄουδὲ 
ἴδε βουπὰ οὗ ἃ ἤετοε βδπηθ ἰ8β τηεδηΐ. 
“1 ἰ8 ἀδβεὰ οὗ τῃυπάε ἱπ Τὰς. Ὑμῤ. 
Τγαρ. τ; οὗ {πε πιιδὶς οὗ (δες βΒρβετζεδβ ῃ 
Ιφ δ! οι, Μέέ. Ῥγέδ. ς. το; Οεσυπιεηΐυβ 
ΒΑγ8 ἴῃς '᾿νογὰ 18 Ἔβρεοίδ ν υδβεά οἵ τῇς 
ποῖδε οδυϑεὰ ὃν 4 ἀενουτίπρ ἤλπης᾽" 
(Μάγον, σά. Ὁ. 157). στοιχεῖα. ϑριτἴ8 
Ἰηξεγργεῖβ στ. 48 Ὀεὶπρ ἴῃς βρίγι8 ἴῃδί 
ῥγεβίας ονεγ {πε νδείοιιβ ραγίβ οἵ παῖΐυσα. 

αὐ ἴῃς δἰτυδιίίοη οὗ στ. Ὀεῖννθεη γῆ 
δηὰ οὐρανοὶ τηᾶκεβ ἰξ ῥγδςιοα!ν οατ- 
ταῖη τπδὲ τῇς Βεάνεηγ Ὀοάϊεβ ἂζε πιθδηῖ. 
ΤΒς υπίνετεε Ποηβίβίβ οἵ οὐρανοὶ, στοι- 
χεῖα πὰ γῆ. οὐρανοὶ ἰΒ ἴπε ναι οὗ 
Ὠδάνεη, “ ἴδ βκίεβ ᾿. στ. ψου]ά [πετείογα 
τηξδῃ 80, πιοοὴ δπὰ βίασβυ Οἵ. [υδβιΐϊπ. 
Αῤοϊ. κἴ. 5, Τυγῤλο. 23. (ΟἿ. 188. χχχίν. 4, 
70εἰ 11. 30,31, Μαῖι. χχῖν. 29, Αρος. νὶ. 12- 
14 ἴῃ Π]υδιγδείοη οὗ τῆς [εἰν] δε] ο τπδὶ 
18ε βίδγβ "ν}}} βῆασε ἴῃ ἴτε Βπδὶ ἀσβίγας- 
ὕοῃ οὗ ἴδε [.48ὲ θαυ. κανσούμενα. Α 
τηδάϊοδὶ ἴεσσι, υδεὰ οὗ ἴπε Πεδὶ οἵ ἔενεσ 
(καῦσοφ). ΤΗΐδ ἰ8 ἴδε ΟΠΪΥ Κποννῃ π86 
οἴ τῆς ννοστὰ δρρὶ δὰ ἰο ἱπαηίπιδίε ορ)εςῖβ. 
ὙνΒεῖδες τὰς υτῖτεσς οὗ 2 Ρεῖεσ δ88 Πεῖε 
ἰπάδυϊμεά ἃ ἑοπάπεββ ἔος ὑπυβυὶ ψνοσάβ, 
οζ ψΒεῖμες καυσόομαι ννᾶ5 ενεῖ υδεά ἴῃ 
οἵδες ἴδῃ ἃ πηεάϊς 8] βεπϑε 'ἱπ (πε Κοινὴ, 
ἰε 18 ἱπιροββίδίε δβ γεῖ ἴο βϑᾶνὺ. ἴῃ ΔΩΥ 
οδβε ἴ: ἀδηοίςβ ἃ νἱοἷεπὶ ςοηδυτηῖπρ ἢελῖ. 
εὑρεθήσεται. ΤἼε οΟπ]γ αἰτεγπαῖνε τεδά- 
ἰῷ ἴμαὶῖ ἰβ ψογίδυν οἵ ποῖϊος ἰῃ οοη- 
πεχίοῃ νἱτἢ τῃϊ5 ἀϊῆ συ! ραββαρε 'δ κατα- 
καήσεται, Ὀυϊ οης ψουἹά εἐχρεοὶ ἃ Ψψοτγά 

εχρσεβδίηρ ἀϊββοϊυείοη, 6 παρελεύσον- 
ται, οὐ Δ ὑ σεται ἰ5 ἑουπὰ 
ἰπ δῃ δϑϑβοϊυϊα βεῆδα ἴῃ ΟἸεσηςηΐ, 6ον. ἰχ. 
3 (οἵ ἘποςΒ) οὐχ εὑρέθη αὐτοῦ θάνα- 
τοι, " Πἰδ ἀδδίῃ νγὰβ ποῖ Ὀγσουρῆξ το Πρῶς"", 
Ιη 2 ΟἹεπι. χνὶ. (βεε ἐεχίυδὶ ποίε) φανήσ- 
εται 15 τῆς ρΑταρῆγδβε οὗ μεθ φβ λαμ 
Ιπιτοά. Ρρ. 182 ἔ.). 

γν. 11:-16. Τὰε εἰκίεαὶ ναΐμε ὁ ἐπε 
Ῥαγοιιδία ἐχῤεείαἰδοη. “' ϑεεῖηρ τῃδη 
τῆι 411 (ἢεδε τπίηρβ ἅτε ἴο δε ἀϊββοϊνεά, 
δον δτιεδὶ δῃ εἴεςι 1 οὐγῆς ἴο εχεσγοῖβα 
οἡ οὖσ νος τῆοσδὶ δηὰ τε ρίουβ 6, 458 
ψε ἰοοκ ἐογινασγὰ ἴο δηά δαβίεη τῆς Ἴσογὴ- 
ἱπρ οὗ τδε ἀδν οὗ αοἁ. Τῆς 5.κῖ68 84}1 
Ῥὲ 8εἴ οἡ ἔστε δηὰ ἀϊβϑοϊνεά, δηὰ τδς εἷε- 
ταξηῖβ 5211] τρεῖς ἢ βετγοδδὶ ποαῖ, δῖ 
ψὸ Ἰοοῖκ ἴογ πεν βκίεβ δῃηὰ ἃ πεν δατίἢ 
δοοοτάϊπεξ ἴο Ηἰβ8 Ργοπγγῖβα, ἰηῃ ψὩο ἢ 
τἰρῃιϊεουδβηεββ 8Π4}} πὰ ἃ βοπιβ. ὙΠ ετε- 
ἴοτθ, Ὀεϊονεά, ἢ δυο δχρεοϊδιίοπβ, 
επάεδνουσ ἴο Ὀς ἑουπά ἴῃ ρεᾶος, βροῖ]ε88 
δηά ὈΪΔπιεῖεββ. [ο ποῖ γεοκοη πε ἰοπρ- 
Βυβετίηρ οὗ οὖγ Ἰμογὰ 88 δὴ ὀρρογίυη τυ 
ἴοσ Ἰίσεπςε, Ὀυϊ ἃ8 ἃ τὩεϑη8 οὗ βαϊναίίοῃ, 
88 οὖγ δεϊονεά ὕτοίμπεσς Ρδὺ] ντοῖς νοῦ ἰπ 
τῆς νϑάοτῃ ρταηϊεᾶ το δἰπι. Ης ἱπάεοά 
ΒΡΟΚΕ ἴῃ 411 Π18 Ἰεἰῖεσβ οὗ ἴῃεβε ἐίηρβ, ἰῃ 
ΨΏΙΟΒ ἴπεγα γε ϑοόύὴς τὨϊηρβ μαγὰ ἴο ὃς 
υπάετδίοοά, ΨΨΕΪΟΣ ἱσπογδηῦ δηᾶ ππβίδρ]ς 
Ῥεΐβοὴβ ψτεβί, 85 [ΠῸῪ ἀο τῇς οἴδπεσ 
ϑοεερίυγεβ, ἴο ἐμεῖς οννῃ ἀεβισγυςσιίοη." 

Μεγ. τι. λνομένων. Ρτεβεηῖΐ υβεὰ ἔος 
ἃ ἰυΐυγτε. Μαγοσ σδπδἰδίεβ "ἄγε ἴῃ ὑτο- 
ςε88 οὗ ἀϊββοϊυκίοπ, 88 ᾿Ἡπου ρα ἴτε ρῥτίη- 
εἰρὶς οὗ φθορά ννετε αἰτελάγν δἱ ννοσῖς ; δυϊ 
1018 ἴδ ἃ ςοηςερέοη ἐοσζεῖίρη τὸ ἴῃς πιϊπὰ 
οὗ τῆς ντίϊετ, πο υδ868 ἴξ ΟΠΪΥ ἴῃ ἃ πιογαὶ 
βἰρπιῆσηποε. Ναίυσε ἰ8 “σεβεσνοᾶ" 
(ϑησανρίζεσθαι) ἔος ἀεπβιτυςιτίοη, Ὁ 8- 
βοϊυτίοη 18 τῃς ρα! ἴῃ βἰρῃϊι. ποταπούς. 
“γἢδι βοζσῖ οἱ πιεῃ.᾽ ΑΦἸδίοσ ἔοτπι οὗ 
ποδαπός. ὑπάρχειν ἱπΊρ|1ε8 ποῖ πηετο 
εχίβίεπος, δυὲ εχίβίδηςιδι οπαγδοῖεσ, 
ἀναστροφαῖς καὶ εὐσεβείαις. ΤῊ υ8ς 
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ἐν ἁγίαις ἀναστροφαῖς καὶ εὐσεβείαις, 12. προσδοκῶντας καὶ 

σπεύδοντας τὴν παρουσίαν τῆς τοῦ Θεοῦ ἡμέρας, δι᾿ ἣν οὐρανοὶ 
πυρούμενοι λυθήσονται καὶ στοιχεῖα καυσούμενα τήκεται. 13. 
καινοὺς δὲ οὐρανοὺς καὶ γῆν καινὴν κατὰ τὸ ἐπάγγελμα αὐτοῦ 
προσδοκῶμεν, ἐν οἷς δικαιοσύνη κατοικεῖ, 14. Διό, ἀγαπητοί, 

Ὁ 3 Οογ. χἱὶ, ταῦτα προσδοκῶντες σπουδάσατε ἄσπιλοι καὶ ἀμώμητοι ὃ αὐτῷ 
εὑρεθῆναι ἐν εἰρήνῃ, 15. καὶ τὴν τοῦ κυρίου ἡμῶν μακροθυμίαν 
σωτηρίαν ἡγεῖσθε, καθὼς καὶ ὁ ἀγαπητὸς ἡμῶν ἀδελφὸς Παῦλος 
κατὰ τὴν δοθεῖσαν αὐτῷ σοφίαν ἔγραψεν ὑμῖν, τό. ὡς καὶ ἐν πάσαις ϊ 

᾿ πασαις ταῖς  ΚΙ.Ρ, Τί. ; οαι. 

οὗ πε Ρ᾽υγαίὶ ἰπ οα868 οὗἉ δυϑίσαοϊ πουη8 8 
Ρεου Πᾶς τὸ τῆς νυτίτεσ δηά τὸ σ᾿ Ρείῖεσ. Ης 
δ Ρ ἢ Δβίβεβ οηςε τότε ἴῃ οἷοβε σοηποχίοῃ 
θεῦνθθη ταογα εν δηά σαὶ ρίοη. 
ες. 12. σπεύδοντας. Εἰϊπε, (1) 

“ ῬΑΓΠΟΒΕΪΥ ἀεϑίγιηρ," Φ΄. 184. χνὶ. 5 
σπεύδων ἔμ ὕύνην, οἵ (2) τΘίογϑ ῖ., 
“ Βιαβιοηίηρ ἴῃς σοπηηρ ᾿᾿. “Τῆς ΟΠυτοῦ 
ΤΔΥ ὃς βεαἰά ἴο ὑεῖπε ἴδε ἄδν πεᾶγεγ 
θη ἰτ ῥγᾶγβ, " ΤῊΥ Κίπράοπι οοπις᾿ ἡ 
(Βίᾳε). Τῆς ντίτες ἰ8 πεῖς τοίεγγίηρ ἴο 
πε εν ίβηῃ ἰάεα ἰδὲ ἴδε βἰπβ οἵ πιεῃ 
ργενεηϊεὰ Μεββίδῃ σοπὶ ἀρρεασίηρ. “δὶ 
7υάδεὶ ροεηιτεπιίδπι ἑδοεσεηὶ ὑπ ἀϊς, 
δἰαιίτη νεηἰγεὶ Μεβδβίαβ, [16 Ὀανίά.᾽" 

Τῆς ννογάβ ἂς σᾶρδθίε οὗ ἃ 81] ταογς 
βρίσίταδὶ πιεαπίηρ, Ὑνδίομ, πόοννενεσ, ἰ8 
τϑῖμοσ Ῥεγοηά ἴῃς σοπβοίουβπεββ οὗ [8 
ντίϊετ. Τῆς Κίπράοτι οὗ αοὰ ἰ5 “ νντἢ- 
ἐπ᾽ 8, ἀπά ΟὨτιβείδηβ πᾶν ὃς βδίὰ ἴο 
Βιδβίδη {Πΐ8 οοπηηρ ΌΥ ΠοΙ'πεδ8 οὗ 11ξε, 
ΟΠ τί βιίδη σοηάυςξ ἰΒ ἰἰ861 ῬοΙἢ ἃ τεδυκα 
το νὶοες δηὰ ἃ γε ἰβαϊίοη οἵ ἴπε ργεβεῆος 
οὗ ΟΠ σίβε ἱπ με πεδγίβ οὗ Ηἰβ ἀϊβοὶρίεβ. 

τήκεται. Αραΐη ρτεβεπὶ ἴογ ἔμπίυγε. 
ὙΠῈ Ρἤγαβεβ ἱπ {Π|8 νεῦϑ ἂζτὲ τγαρεᾶῖς] 
ἔγοτα νεῖ. τὸ ἰη ογάεσ ἰο ἱπιγοάυςε ἴπε τόσας 
ἸΡΙΡΙΞΈΒΙΝΕΙ͂Σ δε ἰάδ ἴῃ νεσ. 13. 

ες. 13. καινοὺς δὲ οὐρανοὺς . .. 
- κῶμεν. Οὗ. 58. ἶχν. 17. ἔσται 

ρ ὁ οὐρανὸς καινὸς καὶ ἡ γῆ καινή. 
ὩΟΟὮ χοὶ. 16. 86ε ποῖε οὔ νὲσ. 7. 
οὐρανός τηΐρξῃς ἀρρτορτίαϊείυ ὃς ἴγᾶηβ- 

Ἰαϊςὰ “δ ". ἐν οἷς δικαιοσύνη κατοι- 
κεῖ; ““ΨΠοτγείη τὶ ρμιεουβπεββ ἄννεῖ18,᾽" 
οὐ "848 ἰΐ8 ἕοσης ". ἴἷπ {π6 ννογὰ ἔπεγα 
ἰ8 Ῥοῖῃ ἴῃς βεῆβε οὗ ρεγηδπεηςε δπὰ οὗ 
Ρετβϑυδϑβῖνε ἱπῆυεηςς. Βοίῇῃ ἰῃ ἴῃς Πεδτγὶβ 
οὗ πιεη, δηὰ τῆς πεν εηνϊτοητηεηΐ, ἴτε 
Μ|1 ες ποιπίπρ {παῖ πλ]Πταῖεβ ἀρϑϊπδὶ 
τὶ ρμιεουβηεβθ. Τῆς Ρατγουβία ἰβ Ῥοὶῃ 
Ἰμάρπιεπε οα ἴδε νίοκεά πὰ εϊ υπιρῇ ἔοσ 
ἴδε Κίηράοπι. ΟΠ ν. 7. 

γες. 14. ἄσπιλοι καὶ ἀμώμητοι αὐτῷ. 
αὐτῷ ἰ8 ἀλίίνε - “ἰη τεϊδιίοη το Ηἰπι,᾽" 
οὐ ““ἴη Ηἰβ βίρῃε ". Οὐ οπι. νἱΐ. το. 
εὑρέθη μοι ἡ ἐντολὴ ἡ εἰς ζωὴν αὕτη 

ταῖς ΑΒΟ, Ττερ., ΝΗ, ὟΝ εἰ85. 

εἰς θάνατον; Ε Ῥῇἢε8. ἱ. 4, εἶναι ἀμώμους 
κατενώπιον αὐτοῦ. Εοι ἄσπιλοι καὶ 

ἁ- 
ἀμώμητοι, ς΄. ποῖε οη ν. 13. ἀμώμ: τος 
οοουτθίη ΕῤῥΨέϊς οΥ Ατίςέδας (εὰ. ν επ. 
Ἰληὰ), νυνὶ τεΐεγεποε ἴο βδογίβοῖδὶ νἱ οἰ π18. 
ἐν εἰρήνῃ. Ρεᾶςε δηά τγἰρῃίεουβῃδββ ἃτὰ 
οπα. Οὐ. Ῥβ. ἰχχχν. το. Τῆε “ ψε]}- 
ἄσειβ᾿᾿ ΨὙἹ] Ὅς 8δ]᾽ς ἴο πιεεὶ ἴῃς Ῥατουβία 
ψἸ ἢ σα] πὶ ἐχρεοιδιίοπ, 

ει. 15. καὶ τὴν τοῦ κυρίον ... 
ἡγεῖσθε. ΩΓ. ν. 9. Τῆς ινίπε ἰοηρ- 
Βυβετίηρ ἰΒ σρδΌϊε οὗ ἱπιεγργθιδιίοη 88 
“ βδοίκηςβδ," οἵ ἃ8 ὁρρογίυη τ ἴον ᾿ἰσεη80 
ἰπϑίεδά οὗ ἃ8 σωτηρίαν, δΔη ϑΡΡοττυπεν 
ἔοτ τερεπίδπος. καθὼς καὶ ὁ ἀγαπητὸς 
. « ἔγραψεν ὑμῖν. Τῇε ἱηϊετρτείδιίοη 
δεῖς ἰαγρεῖν ἀερεπάβ οἡ (1) νβεῖμεγ τῆς 
τεΐεγεπος οἵ καθὼς [8 ςοηδηςὰ ἴο (ῃε ἰάεᾶ 
ἴῃ ἴῃε ἤτβι οἴδυβε οὗ τῆε νεγβε, ογ (2) ἰδ 
τὸ ὃς εχίεπάεά ἐς ἱποϊυάς ἄσπιλοι καὶ 

ὥμητοι . .. εἰ; ἷπ νεῖ. 1:4, οἵ (3 
ἡμέ ξατῖμες Ων, ἈῸ ἴο ἱποϊυ δε Τὰ 
δος ἰτεαίπιεηὶ οἵ πιοσγὰὶ ἀϊδογάθγ δτίβ- 
πε ἔγοπι ἀεϊαγεά Ῥαζγουβία. [ἢ ἴῃς οᾶβε 
οὗ (ἡ Ἐοπιᾶηβ ννου]ὰ ῬῈ ἴπε πιοβὲ ἂρ- 
ΡῬτορτίαϊες ἀπιοὴρ ἴδε Κποννῃ σαποηίοδὶ 
ορίβεῖεβ. [πὸ δαὶ ερίβεϊς ἴῃς ἰάεα οὗ 
(οὐ Ἰοπρ-βυβετίπρ 15 πιοϑὲ ργοτηίπεπὶ 
ςΥ. ἰϊ. 4. 1, 25, 26, ἱχ. 22, 23, χὶ. 22, 23). 
2) Αἰπιοβὲ δὴγ οἵ 8:1. Ρδυ]}8 ερίβιϊεβ 
τηῖρδς 6 πιεδηῖ. (3) {ὃς αυεδιίοη 
οἱ πιογαὶ ἀϊβογάες αγί ϑίηρ ἔγοπι ἀπ ῆςου!εῖε5 
δῦους τῆς παρουσία ἰ8 ρ᾽αςεά ἰπ (δε 
Τοτερτουηά, ““ποης οὗ ἴπε εχίβεηρ Ρδυ- 
᾿ἴπε Ἐρίβιῖεβ οσἂπ δε ἰπ φυεβάοη ἜὌχοερὶ 
τ Οοτίπιδίδηβ (1π (5 ΟΠ υγοῦ πεσε νεσς 
ΨΕΙΥ Βδίπιϊας εχίσανδρδηοεθ, ἀπά [τἢς 
Ἐεβυττγοςοτίοη νγὰ8 Ὁ βοπιὲ ἀεηίς) δπὰ 
ὙΒεββαϊοηΐδηβ " (Βίρε). Α ἀεοϊβίοη οα 
18. ροΐϊπε ἱπνοῖνεβ ἴῃς ἀϊδουβδίοα οἡ {8ε 
ἀεδιϊπδιίοη οὗ ἰῃς ερίβι]ε, ἕος ψ Ὡϊ ἢ βες 
Τπιτοάδυςάοη, ΡΡ. 205 ζ. (ς΄. Ζαπη., [πένοά. 
1ϊ., ΡΡ. 211-2). ὁ ἀγα’ Παῦλος 
πεεά ποὶ ἱπιρὶν ἴμαὶ Ραυΐ νγ88 αἰΐνε. κατὰ 
τὴν δοθεῖσαν αὐτῷ σοφίαν. (Λ τ (ον. 
{{ϊ, το, 6]. ἰΐ. ο, σ Οος. 11, 66, Οοἱ. ἱ. “8. 

Μετ. 16. ὡς καὶ ἐν πάσαις ταῖς 
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ταῖς ἐπιστολαῖς λαλῶν ἐν αὐταῖς περὶ τούτων, ἐν αἷς ἐστὶν δυσνόητά 

τινα, ἃ οἱ ἀμαθεῖς καὶ ἀστήρικτοι στρεβλοῦσιν ὡς καὶ τὰς λοιπὰς 

γραφὰς πρὸς τὴν ἰδίαν ᾽ αὐτῶν ἀπώλειαν. 
11. Ὑμεῖς οὖν, ἀγαπητοί, προγινώσκοντες φυλάσσεσθε ἵνα μὴ τῇ 

ἐπιστολαῖς. ΤΗΐδ βίδιειπεηξς ἱτωρ] 168 
πείεμες ἴῃς ἱποϊαδίοη οὗ 41] τῆς Ὄρίβε!εβ 
τῆδλὲ βανε οοῆς ἄονψῃ ἴὸ υ8, ποῖ ἴδ8 
Τοστηδίοη οὗ ἃ ποῦ. [{ ἰ8 σης ἢ πλοσα 
πλῖυγαὶι ἴὸ τᾶϊκα ἰΐ 8 τεΐεγίῃρ ἴὸ ἃ οοϊϊεο- 
τίοη οἵἉ Ἰεϊζετβ τηδᾶς ποί Ἰοηρ δέϊεσ Ρδυ} 8 
ἀελιδ, δηὰ τεδά ἰπ τῆς οδυτοῦεβ. Τα 
ἴασαι ὁ ἀγαπητὸς ἡμῶν ἀδελφὸς ἴῃ νεῖ. 
15 Ψψου]ά βεοπὶ ἴο γεῖεσ ἴὸ οπὲ Ψνῇοθα 
ΤΑΕΙΏΟΥΥ [8 581}}} φυϊϊε ἐΓεβἃ ἰπ πε Βεαγίβ 
οἵ ἰδς τεδάειβ. λαλῶν ἐν αὐταῖς περὶ 

: “ ΜΏσΤΕ Ὧς ἰουσμεβ οὐ ἴπεβε 
δυδ)εςῖδβ " {Μαγοὴ. περὶ τούτων ἰηάϊ- 
ςαἰεβ ἃ ᾿νἱἀεηίηρ οἵ ἐδς τείεσθεηος ἴο ἰη- 
οἷυάς Ραυἱβ ἰσεδίηεης οὔ ἴπε ψποῖς 
ᾳυεδιίοη οὗ ἴδε ϑεοοηὰ Οοτηίηρ. Τῆς 
τηεητίοη οὗ Ραδυ 8 παᾶπιὲ ἤεγα ἱπιρῖϊε8 ἃ 
ἀεβίγε ου ἴδε ραζὶ οὐ πε ντίϊεγ ἴο 5ῆονν 
τῃδὶ οὐ {18 ροΐπὶ ἴῃς Ρδυϊίης δπὰ Ρεϊσίπα 
τεδοῃίηρ δὲ ἃῖ ος. Τῆς ἴδῖβε [εδοθεῖβ 
ἐουπάεά πεῖς Απιϊποπιίαπ ἀοςιτίπς οἡ 
Ῥαυ 8 ἰεδοπίηρ ἀδουϊ τπε ὅταςε οὗ αοά. 
ἐν αἷς, κιτλ. ΤὨϊβ οἰεαγῖν ἱἰηνοῖνεδ 
πδὲ ἃ ςοἰϊεοστίοη οὗ ἰείζετβ ἰδ τηεδηΐῖ. 

τινα. “δὲ δῖε (δε δυσν- 
όητά τείειτεά το ““ ΡΙοῦΔΟΙγ "5ι. Ρδυ᾿ 8 
ἀοοιτίης οὗ αοά᾽Β ες ρτδος (Εοπι. 1. 
5-8), ὙΠ} 8 ἀρράσδης ἀϊβρδαγαρεγηεηῖ οὗ 
πε ἴᾶνν ἴθ Εοχῃ. 111. 2ο-28, ἱν. 15, ν. 20, 
νἱ. 4, νἱΐ. 4-11; δ΄8 τεδοπίηρ "ἢ τερασζά 
ἴο ἴδε πνευματικοὶ, τ Οοτ. ἰ. Σ5; ΠΏ τα- 
ξασὰ το τῆς βίτοηβ, ὑγῃοπὶ ἢε βεεηϑ ἴὸ 
πδειεν ἴῃ τπεῖγ περίεςε οἵ {π6 τὰς πχδάς 
αἱ (πε Αροβίοϊ!ς σουποὶ!, 48 ἴο εἰδωλόθντα 
(Αςῖβ χν. 29; οπι. σᾷ; 1 Ὅος. νἱὶ., χ. 
25); 48 τεραγὰβ ἰῃε Ἐεδβυττεοίοη ἰπ Ρδρ- 
εἰϑπὶ (Εοπι. νὶ. 3-1ι; (οἱ. {3 2ὦγ; σ᾿ Οοσ. 
χν. 12); ΡεσΠΔρΒ 8ἃ8 σερατᾶβ ργεδεβιϊπαιίοη 
(Εοπι. ἰχ. 11-21), δηὰ {πες Ῥαζγουβία (2 
ΤΆ. 11.) (Μαγοῦ). οἱ ἀμαθεῖς καὶ 
ρικτοι. ἰδ ποῖ υβεὰ εἰβενῃεσε ἰῃ 
1 ΝΙΤ. [{ βἰψηιῆςδβ ποῖ 80 πηυςῇ “ υη- 
Ἰελτηθά ̓"᾽ 25 “" υπεδυςδιεᾶ"; ἃ πιὶπά υη- 
ταϊπεὰ δηὰ υπάϊΞοὶρ!πεά ἴῃ Παῦι8. οὗ 
τιουρῆι, ἰΔοκίπρ ἴῃ τῆς τηοσγαὶ αι] 168 
οὗ 4 θαϊαποεὰ ἰυάρτηεηι. ἀστήρικτοι 
ταῖειβ τόσο ἴὸ οοπάυςϊ, ἴοβε 'ννῆοβε 
Βαδὶι5 ἂτεὲ ποὶ ΠΥ ἰγαϊποὰ δπά εβιδθ- 
1ἰδμβεά. ὙὍῊε γεέεσεπος οὗ ἀμ. καὶ ἀστηρ. 
ἰδ οἵ οουζϑε ποῖ ἴο ἴῃς [,ἰδογιίπεβ, δαὶ 
ἴο ἃ οἶδβ8 ἃτιοηβ τς τραίετα. τὰ νεζ. 
17 ἰγμός ἰβ υβεὰ οὗ ἴῃς τεδάετβ, ἴῃ 
ἀϊπύποθιον, το ἴδε Εδδε Τεδοδοσβ, νν δο ἅσα 
ςΑ]1εὰ ἀθέσμων. στρεβλοῦσιν : οἵ ρεῖ- 
ΒΟΏΒ, “ἴο ἰοτίυτς,᾽ οἵ τίη ρ8, “τὸ ψτεβὲ 
οἵ “Ὁνῖδι ", 

ἰ Αςἰβ ἰΐ. 8, 
τίι. ἱ. 12. 

ὡς καὶ τὰς λοιπὰς γραφάς. (1) Τετε 
δᾶβ εξ πιο ἀϊδβουβδίοη ἃσηοηρ οοπὶ- 
τιεηπίδίοτϑ 48 ἴο ἴῃς πιεδπίηρ οὗ γραφάς. 
ϑρίτια ἴακεβ γραφάς ἰπ δεῆξε οἵ “ ντίϊ- 
ἴῃ ρ8,᾽ δηὰ οοποίυάδε8 [δὶ τπ 686 ὑνετα ὉῪ 
ςοπιρδηΐοπβ οὗ ἴδε Αροβϑίὶϊε Ρδυὶ!; δυΐ 
1π|8 18. ἃ νεῦὺῪ ἀηυβυλὶ βεηβε οὗ γραφή 
ὉΠ|688 (ἢε πλπὶς οὗ δὴ δυΐῃου ἰ8 ρίνεπ. 
Μάγος δπὰ οἴβεζβ ἰπίεγργεϊ 88 ἴμε ΟἹ. 
ϑογιρίυγεβ; νν ἢ 16 βοῖης ννῆΟ ἅτε ργεραγεάᾶ 
ἴο Αβϑίψῃ ἃ ἰδλῖὶς ἀδίς ἰῃ ἴῃς βεοοηὰ ςεη- 
ϑρε ἴο ἴδε ερίβεῖς, τῖηκ τλδὲ ῬοῖΒ ΟἹ ά 
δηὰ Νεν Τεβίδπιεπί ϑογίριυγεβ ἃσα 
ταεᾶηὶ. Οη ενεῖυ βρτουηά ἔπε ΒΥροίμεβίβ 
οἵ γραφάς --Ο. Τ. ϑοτίριιζαβ ἰδ ἴοὸ ὃς ῥζε- 
ἔετγοά. (2) Τῇε ἀϊπδου!ν ἴῃ ςοπποχίοη 
νῖτἢ τῆς πιεδηίπρ οὗ γραφάς ἰ5 ἰατρεὶν 
οςοαβίοηςεὰ ὃγ ἰῃς ρῆτγαβε τὰς λοιπὰς γρ. 
Βοεβ τπῖ8 τηεδη πὶ ἴῃς Ἐρίβ:168 οἵὗἩ 81. 
Ῥαὺυΐ ἂς τεραγάεἀ δ5 ϑοσίριυσε } Αἴ- 
ἰερίβ δανα ὕεεη πιδάς (ε.5., ὉγΥ Ὦτ. 
Βίᾳ6) ἴο οἰξε οἰαβϑίςδὶ δπιὰ οἵδογ ραγαᾳὶ]ς 8 
τδαιῖ ψουἱά Ἰυδιν τς βεῆβε ἴογ τὰς 
λοιπὰς, “ἴδε ϑοτιρίυτζεβ δ8 τνε]1". [Ιπ 
ἴμεβε, οογίδίη ἰάϊοπιαιὶς 868 οὗἩ ἄλλος 
δῃὰ οἴδει ννογάβ ἃζε τείοιτεὰ ἴο, Ὀυϊ πὸ 
τοδὶ ρδγδῖ εἰ ἴο 18 βεπβε οὗ λοιπός οδῃ 
δε Τουπᾶ, Δηὰ τῆς οοππεχίοη ἱπιρί θά πὶ 
λοιπός ἰ5 οἷοδες ἔμᾶπ ἄλλος. ΤὨς τεβϑυϊὶ 
οἵ (ἃς ψνῃοῖς ἀϊβουδδίοη 18 ὑγδςεσδ!ν ἴο 
ςοτηρεαὶ ἃ8 ἴο ἴᾶκε τὰς λοιπὰς γραφν ἴῃ 
τῆς οὈνίουδ δεηδβε “τῆς τεϑβὲ οἵ τῆς ϑοτίρ- 
ἔστε," δηὰ ννγεὲ οαπποῖ εβοᾶρε ἴῃς ἼἿοῦ- 
οἰυδίοη δαὶ ἴῃς Ερίβεϊῖεβ οἵ Ῥδυὶ] δε 
οἰαββεὰ ἢ ἴπεβε. Τῆς ἱπιεπιίοη οἵ ἴῃς 
δυῖπος οὗ 2 Ρεῖεγ 866 πὶ8 ἴο ὃς ἴο τερασὰ 
τῆε Ῥαυ!πε Ἐρίβεϊεβ, ος ἴδοβε οὗ τῆεπὶ 
πὲ πε Κπενν, 28 γραφαὶ, Ὀεσαιδε {ΠῸῪ 
ψνεῖα τεδά ἰπ ἴῃς σπυτζοῦεβ δίοηρ νυ τῆς 
Ἰεββοηβ ἔγοτῃ ἴῃς ΟἹΤ. 

νυν. 17, 1:8. Ῥὶμαὶ ὀχλογίατίον. 
“Ἡδνίηρ ἴδε, Ὀὑτγεΐδγεη, Ὀεεη ἕοτγε- 
ψΆτπεᾶ, Ὀς οἡ γοὺς ρυλτά ἰδβϑὲ γου [41] 
τότ γοῦσ οὐνῃ ἰουπάἀδιίοπη, οατείε ΑΥνΑΥ 
ΌΥ 186 εττοσ οὗ ἰανν]εββ τῆεθ. ὅτον ἱπ 
ἴδε ρτᾶςε ἀπά Κπονϊεάρε οἵ Ουγ Τιοτγὰ 
δηὰ ϑανίους 1|εδὺ8 Οδγίϑβι. Τὸ Ηἱπὶ 
δε εἴοσυ Ῥοῖῃ πον ἀπά ἱπ ἔπε ἄδυ οἵ 
εἰεγηΐιν.᾽" 

γες. 17. Τηϊβ νεσβα ρδίβεβ ὉΡ νασίουβ 
πιοθξλια τῆλι Ἄρρεᾶσ εἰβεννβετε ἴῃ {πε 
ερίβεϊῖς. Προγινώσκοντες τερεδίβ ταῦτα 
τ γινώσκοντες οὗ ἱ. 20, ἰϊΐ. τ; 

σμων οσουτβ ἰΐ. 7; πλάνη ἰΐ. 18. 
σνυναπαχθέντες (ε7. Οαἰδέ, ἰϊ. 13), “οἂτ- 
τίεὰ ἀννᾶν᾽". σμων, 8εε ποίε ἰΐ. 7. 
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κ Οαἱ. 11.198. τῶν ἀθέσμων πλάνῃ " συναπαχθέντες ἐκπέσητε τοῦ ἰδίου στηριγμοῦ, 

18. αὐξάνετε δὲ ἐν χάριτι καὶ γνώσει τοῦ κυρίου ἡμῶν καὶ σωτῆρος 
᾿Ιησοῦ Χριστοῦ. αὐτῷ ἡ δόξα καὶ νῦν καὶ εἰς ἡμέραν αἰῶνος. 

ἐγμοῦ, “Βιελάζαβίπεββ "; ρεσῶδρβ 
ΥΩ "18. Βοίίες, δ πουρἢ ἴῃ ΤῊΝ 
8εῆβε γε ννουἹὰ ἐχρεοὶ στήρι ΤΒεγε 
ν δοννενεσ, ἃ ἱεηάεπου ἰπ Ν.Τ' ἴο σςοη- 

8ὲ Ψψοσάβ ἰπ -μα «μος. Οὗ. κύλισμα 
(2 Ρεῖ. 1|. 22). ἅρπα' ἄπ ἰϊ, 6). 
ΤΒεουπάδιοῃ [8 πε χάρις ἀηὰ γνῶσις οὗ 
ν. 18, ἰδίου ἰ8 ἴῃ επιρδαῖίς ςοπῖσγαβι ἴὸ 
ἴῃς υηϊγυβεννοσίηυ Ὀαβίβ οἵ ἴὰς 1 ἰετίίης 
ἐρλομιπξ: ἡ Σ ᾿ 

Ἐσ. 18. «τι καὶ γνώσει τοῦ 
Κυρίου, κιτιλ. κε δηϊτἷνο ἰδ ἴο 6 
ἰᾶκεπ ἢ Ὀοϊ ννοτάβ. γνῶσις δεῖα 
ΤῊΘΆΠ8Β “ δρί γῖτ8] ἱπβιγαοιίοη,᾽" ἃ ἵκηον,- 
ἰξάξο ἴθαὶ Ὧδ8 15 βουγος ἱπ ΟἾγίϑε Ηἰπιὶ- 

, 88 ἀϊδείηςι ἔτοπι ἐπίγνωσις, νν δἰ ἢ ἰδ 
Ῥεσβοηδὶ Ἴογησηυπίοη νυ ΟἾτίδι (βες 
ποίςε ἱ. 5). γνῶσις ἴδ (ἢς ῥτείν!]ερε οἵ τς 

“ἐπΠεπὰ ᾽"᾽ οὗ ΟΠτίδι. ΟΥ̓ ]οδη νἱϊ. τ7, 
χν. 15. αὐτῷ. Νοῖςε (δῖ ἴδε ἀοχοίοσν 
ἰ8 δἀάτεββδεὰ το ΟὨτίδι, δηά, πεγεΐοσζε, 
κυρίον ἡμῶν. 4180 τείετα ἴο ΗἩΐπι. εἰς 
ἡμέραν τ δνοῖ: “ἴῃ τὃς ἀδλν οἵ εἴετι- 
ην". ὙΠε πιελπίηρβ οἵ εἰς ἀπά ἐν 
ἴῃ Ἰαῖες ατεεῖ ατα βϑοπιενμαῖ ἱπιεσοδδηρ- 
80]. ((ἡ Μουϊίοη, Ῥγοΐερ. 34 1). ἡἧμ. 
αἰῶνος ἰβ 8 ΨΕΙΥ τᾶτϊς ρῶγαβε ποὶ ἰουπά 
εἰβενμεῖς ἱπ ΝΙΤ. [Ιεὲ ἰ8 ουπά ἴῃ 5. 
χνὶϊ. το, ψβασε ἴῃς ρῆγαδβε ἰβ ἐν ἡμέρᾳ 
αἰῶνος. ΤΏς τοῖα υ8ι18] ἐχργαβδίοη 18 
εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ““ εἰς τοὺς 
αἰῶνας Ὀεοοτηεδ 580 ἱπητηεάϊαιεῖν [Ὡς τὰ]- 
ἱπῷ ῬΡδσαβε ἴμαὶ τηἷδ Ρεϊσίπς ἀοχοί συ 
οαηηοῖ μάνα θδοη ψτιτοπ δἱΐεσ Πἰτυγρίς δ] 
Ἐχργεββίοηβ δδὰ Ὀεζοπηδ ἱπ ΔΩ ἄερτες 
διεγεοϊγρεά " (Βὶᾳ 6). 



νΟΙ, Υν. 

ΤΗΕ ΕΡΙΘΤΙΕΚ5 

ΟΡ 

51. ΙΟῊΝ 



ὈΪα Ζθα ᾿γ (τοοοῖς 
τσ 2ώ..--τὕ.ψἍὉὦ 



ἹΝΤΕΟΒΌΟΤΙΟΝ. 

ΤῊΕ ΕἸΚΒΤ ΕΡΙΞΤΙΕ. 

ΤῊΕΞΒ Βγβὲ Ερίβεϊς αἰ βδεγβ ἔγοτι 411 ἔα οἵδε ΝῸ-Τ. Ερίβείεβ βανε {δς 
Ερίϑε]ῖε ἴο ἔῆε Ηεῦγενβ ἰη ἐπί8, ἐμαξ ἰξ ἰΒ ἀηοηυγπίουβ. Τα δαυΐδογ, 
Βοψενοσ, οἰαίπηβ ἕο ὕἤᾶνα Ῥδθῶ δὴ εὐγε- νἰηεββ οὗ ἐς Νγογά οὗ [με 
(ἰ. 1-8) ἀῃά βρεαῖβ ἐπγουσῃουΐ ἴῃ ἃ ἴοπε οὗ δροβίοϊ!ς δυξῃηογίυ, δῃά 
ἴδεγε 8 αρυπάδησε οὗ ργίπιίεῖνε ἀπά ογεάϊδ!ε ἐεβείτηοων ἐμαῖς ἢς νγα8 

51. δοβη, “ἴδε ἀϊδοίρίε τσῇοπι Ψεβυβ ἰονεά,᾽ δηά {με ἰαβϑὲ βυγνίνογ οὗ 
ἴδε Αροβείε-οορϑηνυ. 

1. Τὴῆε Μ55. Τιιο5.--- ΑΒ ἸΙωάνου (-άννου) α : δὲ Ἰωάννου ἐπιστολὴ 
α: 1. ἐπιστολὴ καθολικὴ τοῦ ἁγίου ἀποστόλου Ἰωάννου : Ῥ Ἰωάννου τοῦ 
εὐαγγελιστοῦ καὶ ἀποσ(τόλου ἐπιστολὴ) αᾳ. Το ἰαίες ΝΙ55. μανε ἱηξεγ- 
ἐβιίηρ Ἐ{|ε8----18 ἐπιστολὴ α Ἰωάννου " εὐαγγελικὴ θεολογία περὶ χῦ: ἔ 
βροντῆς υἱὸς ᾿Ιωάννης τάδε χριστιανοῖσιν.1 

2. ῬαϊγίΞἐὶς Ενυϊάφηοε.----οΐγοαγρ. αὦ Ῥλλϊῤῥ.ο νἱϊ!. : πᾶς γὰρ ὃς ἂν 
μὴ ὁμολογῇ Ἰησοῦν Χριστὸν ἐν σαρκὶ ἐληλυθέναι, ἀντίχριστός ἐστιν---ἃ τηδηί- 
ἴεβέ εοῇο οὗ 1 Φοδηῃ ἵν. 2,38. Τῆΐβ ργονεβ [πε εαγίν ἀδΐε οὗ ουὐγ Ερίβε!ε 

δηά δε εβίεεηι ἰη ψῇῆϊοῆ ἰξ νγαβ δΒεϊά, δηά [ὃ ἱξ ἀοεβϑ ὔοξ δ[ἰζεβδί ἴῃς 

Φοπαηηίης δυϊβογβδίρ, ἰξ δὲ ἰεαϑὲ βυσρεβίβ ἰ. Ῥοίγοαγρ δαά κπονῃ 
βενεγαὶ οὗ (ῆς Αροβέίεβ δηά οὗ ἴῆοβε ψῇο ἢαά βεεὴ τῆς [ογά ; ἢς παά 
Ῥεδη ἃ ἀϊβοίρ!ε οὗ 88. θοῆπ δηά παά Ῥεεη ογάφίηεά ὈΥ [ἰπὶ Ὀίβῃορ οὗ 
ϑπλγγηα; δηά δε νὰ8 ἴδε ἰεδαΐησ εςο[εβἰαβεῖς ἰη ἴῃς ψῃοῖε οὗ Αβία. 

(ῦ. σεν. ϑεγίῤρέ. Εσοῖό5.; ἰτεη. 111. 1]. 4. 

Ευβεδίυβ (ΠΗ. Ε. 11. 39) 8αγ8 ἔαὲξ Ῥαρίαβ, σοηι ἰγεῆδευβ δά 
οΔ|1εἀ “4 Βεαγεγ οὗ θοδη δηά ἃ οοπηγδάε οὗ Ῥοΐγοαγρ, δῇ δῃοίθηξ πΊᾶῃ 

18:. Αὐυρυδείης᾽ Β ἀϊβοουγβεϑ οα ἴῃς Εἶτβε Ερίβεῖς δε εητεεὰ “ Τεπ Ττεδεῖβεβ οα 
τς Ερίδβεῖς οὗ Ϊοδη ἴο [Ὡς Ῥασιμίαπβ (1 Εῤίείοίανι )γοαππὶς αὐ Ῥαγίλος Τγαείαΐμς 

εοορι),," διὰ Ὡς εἰβεινδετε υιοίεβ ἔτοτι ἴῃς Ἐρίβεϊς υηάδς ἘΠ18 βίγαηρε εἰς (θρ μέ. 
Εν. ἰῖ. 390). ΡῬιΙοΟΌΔΡΙΥ τὰς Ἐρίδβε]ς νναβ επεεεά ἰπ ϑοῖὶς ΜΒ. ᾿Ιωάννον τοῦ παρθένου, 
88 ἴῃς ΑΡΟΟΔΙγΡβε ἰ8 ἐπεεεά ἴῃ 30 ἀποκαλυί. τον αγιον ἐνδοξοτατον ἀποστολον 
και ἐναγγελιστον παρθεγου ηγαπημένον εἐπιστηθιον ἰωαννον θεολογου, ἀπά ΤΟΥ- 
ΠΑΡΘΕΝΟΥ νυδ8 πιϊβίδκεῃ ἰος ΠΡΟΣΠΑΡΘΟΥΣ. Τῆς 1, δἰίη ἔταρ. οἵ ΟἹ ἐπι. ΑἸεχ. 8 
ἐχροβίκίοη οὗ (Ὡς ϑεοοπά Ερίβεϊες θερῖπβ: “ ϑεουπάδ ]οδηηΐβ ερί βιοἷδ αυδ δά νἱγρίπεβ 
δοτρίδ,᾽" σνδετο “" ]οδπηΐβ δά νἱγρίηςβ᾽" ΡΥ ΟΌΔΡΙΥ τεργεβεηῖβ Ἰωάννον τοῦ παρθένον. 
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(Ἰωάννου μὲν ἀκουστὴς Πολυκάρπου δὲ ἑταῖρος γεγονὼς, ἀρχαῖος ἀνήρ), " 
“ πβε( τεβεἰπγοηίε8 ἔγοπι ἔς ἢγβε ([ογπηεγ) ερίβεϊς οὗ Φοῇη (κέχρηται δ᾽ 
ὁ αὐτὸς μαρτυρίαις ἀπὸ τῆς ᾿Ιωάννου προτέρας ἐπιστολῆς) ᾿. προτέρας ἰ8 
ΤΊΘΓΕΙΥ ἃ σγαπ)γηδίοα! ἱπασσαγαοῦ, ἃ8 σΟΠν γβ εν πρῶτος [ΟΣ πρότερος 

ἰῃ αΐί. χχί. 36: Αςῖβ ὶ. 1; 1 Ὅον. χίν. 80; Ηδθδ. χ. 9; εδν. χχί. 1. 

(. Ἐπ8. Η. Ε. ι11. 24: ἡ προτέρα τῶν ἐπιστολῶν. .. αἱ λοιπαὶ δύο. 
Ιγεηβευ8, ἃ ἀϊβείρίες οἵ Ῥοίγοαγρὶ δῃά Ὀίβῃορ οὗ ςγοηβ, φυοίεβ 1 

ϑοδη ἰἰ. 18, 19, 21, 22, ἰν. 1, 8, ν. 1, δηά 8808 Ἔσργεββὶν δαί ὃς ἰβ 

αυοξίησ ἔγοηι τῇς Ερίϑβε1ε οὗ 8:. Φομη.32 
Τῆς Μαυγαϊογίδη σδποη (αδουξ Α.Ὁ. 170) ἱποίαάε8 οὐγ ερίβεϊε δηά 

δβογίρεβ ἰξ το 8:1. θοδη : “"Ουἱά εἐγροὸ πιίγαπ) 8ὶ θοβδηηεβ ἴδπὶ σοηβίδηϊεγ 
βίησυϊα εἰίαπι ἰῃ ερίβει 18 δι 18 ργοΐεγαϊ, ἀϊσθῃβ ἰῇ βεπιεῖρϑο : θμς 
υἱάΐζρμς οομὶῖς ποσέγὶβ, οἱ αγίδης αμαάὶυΐϊμα, εὲ ὑπαμιμς ποβίγα ῥαϊ- 
ῥαυεγμηέ, ἅξο ξογίῤοημεν" ΟΥ.1 δοδῃ  ὶ. 1.8 

ΤὭεβε ἐεβεϊπγχοηίεβ ἀγα ργί πίνε, ἀπά ἴμεγε ἰβ το πεϑά τὸ δάάμπος 

ἴῃ δάάϊιίοη ἐπε ἰαΐξογ απὰ αρυπάδηξ ἰεβιϊπηοηΐεβ οὗ Οἰεηιεηξς οὗ Αἴεχ- 
δηάγία, Τεγιυ!Πίδη, Οτίσεη, ϑεγοης, Αὐυσαδίίης, ΑΙ δαπαβίμ8. 

νΙῆ ἢο [688 υπδηϊπι εν δηά ἐπιρῃδβϑὶβ ἄοεβ δποίεπε ἐγδαϊείο 
ϑογίρε ἐῆς Ἐουγί Οοβρεῖ ἴο 8:1. θοῇ, δπά ἱξ δΒαγαΐν δάπιἰῖβ οὗ 

γοδβοηδῦϊε ἀουδὲ ἐπαὲ δε Οοβρεὶ δηά ἴῃς Ερίβεϊε αγε ἔγοπι ἴ[ῆς οὔ 

Ρεῶ. ΤΏΘΟΥ δργες ἰῃ βίγίε, ἰδησύασε, αηά τπουσῃς. ΤΕΥ ἤᾶνε ἴα 
βαῖης ΗἩεργαίβεϊὶς βίγίε, δρουπάϊηρ ἰῃ ραᾶγα!!ε!ἰ8πὶ (6.6. οΥ 1 Φοδη ἰΐ. 
10,11 ψιίεῃ Φοδη [{ϊ. 18, 20, 21) ἀπά ραγαϊαχὶβ (με οο- ογάϊπαδιίηρ καί ἰ8 
ἔδε ἑανοαγίξε σοηϊαποίίοη). ΤὨείγ βίγ]ς ἰ8 ἰάδηξίοαί, ἀπά ἰξ ἰ8 απίχας 

ἴω τῆε ΝΙ͂Τ. ΤὭοΥ δανο, πιούεονεγ, σΟΠΊΠΊΟΩ ρἤῇΓΑΒΕε8 δῃά Ἔχργεββίοῃβ 

ᾧ. Ἐρ. 1.1,.2 σἱεῇ Οοβρ. !. 1͵ 2, 4,14; Ερ. ἰ. 4 νι Οοβρ. χν. 1], 

χνί. 24; Ερ. ἰϊ. 1 νιίεῃ ΟΘοβρ. χίν. 16, 26, χν. 26, χνὶ. 7; Ερ. ἰϊ. 8 ψἱτἢ 
Οοϑ8ρ. χἰἱ!. 84, χν. 10,12; Ερ. ἰϊ. 11 σψ ΟοΒβρ. χίΐ. 85; Ερ. {{1. 8, 15 
στῇ Οο8ρ. νἱϊ. 44; Ἐρ. {1}. 11,16 ψιῖῖῃ Οοβρ. χν. 12, 18; Ερ. ἰϊ. 12 
νι Οοβρ. νἱΐ. 7; Ερ. ἰ{}. 18 τε Οο8ρ. χν. 18, 19; Ερ. {{|. 14 νἱτῇ 
Οοθβρ. ν. 24; Ερ. ἵν. 6 ψϑτἢ Οο8ρ. νἱϊϊ. 47; Ερ. ἱν. 12 ψίτἢ Οοβρ.!.14; 
Ερ. ἱν. 14 ψίτἢ ΟοΒβρ. ἰ11. 17; Ερ. ν. 8 νι Οοβρ. χίν. 15,.21; Ερ. ν. 

θ-8 νἱἢ Οοβρ. χἰχ. 84, 85; Ερ. ν. 9 σψίἢ Οοβρ. ν. 32, 84, 86, νἱϊϊ. 17, 

18; Ερ. ν. 10 ψίτῃ Οοβρ. {ἰϊ. 88; Ερ. ν. 12 νι Οοβρ. {ἰϊ. 15, 86 ; 
Ερ. ν. 18 ψτ Οο8ρ. χχ. 81; Ερ. ν. 14 ψίτἢ Οο8ρ. χίν. 18, 14, χνὶ. 28 ; 

Ερ. ν. 20 ψίἢ ΟοΒβρ. χνίϊ. 8. Τδεη πεν Πᾶνα ἰῃ σοτηπίοη οσεογίαίῃ 
ξυαηάαπιχεηΐαί σοησερείοηβ ψῃϊοἢ ἄγε ἢ 8 ἀεβηεά ἀηά επυηπγεγαῖεά ὈΥῪ 

Ὁνγ. Η. 7. Ηοϊεζηγαπη : “τῇς ὅοη οὗ Οοά ἰη ἴῆς ΕἸοβἢ, τῆς [6, ψὨϊς ἢ 

848 ἰζ8 δουγος ἰη Ηἰπὶ δηά ἰβ ἰάεπείοα! σίεἢ Η πὶ, με Βείησ ἰῃ Ηἰπὶ, 
τς ΑΡίάϊησ ἰῃ Οοά, ἔα ἴνονε οὗ Οοά δοἰυα!βοά ἰη πε ϑεπάϊησ οὗ 

17ες. δογέῤέ. Εεεῖος. 31χσεη, 111. χνἱϊϊ. 5, 8. 
5ΤὈε Μυς. Οδη. ἰβ ρίνεη ἴῃ Εουδ᾽ 5 Ἀδίᾳ. 5607.» '. ΡΡ. 394 564. 
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ἴδε ὅοη, ἴδε τεβυϊζαης Οοτηπχαπάπγχεηϊ οὗ Βτγοιδεγῖν ἴωονς, ἴδε ΜΝ αἰκίησ 
πῃ {πα [υἱσῃέ, τῆς Βερεικίησς οὗ Οοά, ἴῃς Ονετγοοπιίηρς οὗ τς Ννογίά, 
εἴς. ; ἔδε δηε 6868 οὗ [π ἀπά Ὠεαίῃ, [υἱσῆξ ἀπά Ὀαγκηδββ, [νὰ δηά 
Ηδκίε, Τγαϊῇ δηά [γίησ, Ἐδέμεγ δπά Νγογὶά, Οοά δπά εν, Ομ ἄγε 

οἵ Οοά «πά Ομιάγεη οὗ ἴῃς εν! ὙΤῆαυβ ἱπεχίγι δον αἀγὲ τῆς ἔνο 
ψογ 8 ἰητεγενψίπεά, “Ουν Ερίβες, βαγ8 οίῃε, “δα8 ῃγουρδοιυξ 848 
ἐϊ8 ργεβαρροϑίξίοη δε ρεσα αν σοποερίίοη οὗ ἔπε ρεγβοὴ ἀπά ἢ βίογυ 

οὔ ἐδε Ηδάξεπιεγ, ἰπ σεηογαΐ ἐπε ρεσυϊαν σοησεριίοη οὗἩ ΟὨγίβεϊαηίξυ, 
ψὨϊοἢ ργένα 8 ἰη [ΠῈ ΘΟοβρεῖ. Οοηβεαμεηξίν, [ἢ τῆς Ἐουγίῃ Θοβρεῖ ἰδ 

ἃ ψογὰ οὗ δε Αροϑβίϊς ϑοδη, ουν Ερίβεϊε 4180 Ὀεϊοη 8 848 ἱπά δ Δ} ἴο 
Βίπι; 48 ἰπ ἴῃς σοηΐγαιν σαβε οὐῦ Ερίβεϊς σουἹά Ὀ6 πο οοπιχροβίξίοη οὗ 

ἴδε Αροβέίε Φοδη. 

Τῆς σοπτπιοη Δ ογβῆϊρ Ὧ88 πονεγίῃε 688 Ὀεθ ΤΑ] ἀ ἰη ᾳυεβείοη 

ου ἴδε στουηά οὗ σεγίαϊη 4ΠΠερσεὰ ἀϊνεγρεησεβ ψϊοἢ, βὰν 8 ϑοδηχίεάε!, 
“ἔα Γ6 ἐχρίαίπεά τηυοῇἢ πΊιοῦε δδϑὶν οὐ ἔπε αϑϑαπιρίίοη ἐπαξ ἐς ἔνο 
συγιτἰησβ σοπιε ἔγοπι ἀϊ εγεπε νυγίζεγβ [που Ῥεϊοησίηνσ ἴο οπε ἀπά ἴδε 
βδῖηε βοῇοοί οὗ ἐπουρδῖ, Τα ἀϊνεγρεῆςαβ αγὲ (1) ᾿ησυϊβείς, αηά (2) 

ἀοοίγίηδί.1 
(1) Τε νογάβ ἀγγελία, ἐπαγγελία, διάνοια, παρουσία, ἐλπίς, ἀνομία, 

δηὰ οἴμεγϑ οσσὰυν ἴῃ ἴα Ερίβεϊε αηά ποῖ ἰῃ ἴῃε Οοβρεῖ. Βαῖ νῆδι 

ἐπε} Α νυυίξενς ποεά ποῖ ὄχῆδυβὶ δἰ εηξίγε νοσαθυαγν ἰπ ἃ βίησίε 
πείησ : τῃαὲ ψουἹὰ αὔρας εχίγεπιε Ὀαγγεηηεββ οὗ πϊπά. όοεβ ἰΐ 

[οίονν ἐμαξ ἐμε Τηΐγά Οοβρεῖ ἀπά ἐμε Βοοῖ οὗ Αοΐβ ἂγὲ Ὀγ ἀϊδεγεηξ 
Δυΐδογβ Ῥεσαυδβα ἐλπίς Πενογ ὁσοῦγβ ἰῃ [6 ἔογπΊογ ἀπά εἰσῃς εἰπ168 ἴῃ 

ἴδε ἰαϊξεν, ον παι ἴδε Ερίβεῖε ἕο ἴῃς Κοπιᾶπβ [8 ποξ 81. Ραυ 8 Ὀδοδυβα 
ἱλαστήριον οσουγβ ἰῃ ἴξ ἀπά ἰῃ πο οἴδεν οὗ δβ Ερίϑεἰϊεβ ὶ Τῆς οηΐν 
Γεδβοηδῦΐς ἰηΐεγεηος ἔγοηι ἴῃς οσσύγγεηςσς οὗ ψογάβ ἰῃ τῆς Ερίβεϊ!ς 
ψὨϊσἢ ἀγα βοΐ ἔγοηι μα Οοδβρεῖ ἰ8 (μας δε ἴογγηεῦ ἰ8 ηοΐ δΔη ἰπιγίξα- 

εἴοη οὗ ἴδε Ἰατίον. 
(2) -Τῆε ἰοϊονίης ἰπβίδησεβ οὗ ἀοοίγίπα! ἀΐνεγσεπος ἀγα δάάμςαά : 

(α) ἱλασμός ἰπ Ερ. ἰϊ. 2, ἱν. 10 ἀπά πονδεγε εἶβε ἰῃ δῆς ΝΤ. ; ψἤεγεδβ, 

δαγ8 Μαγιίπεδυ, “ ἔῆε σοβρεὶ Κηονγβ ποίῃίης οὗ δὴ δἱοηίησ οὔ ργο- 
Ρἰεἰαΐονυ εἴῆσδου ἴῃ τα ὈΙοοά οὗ ΟἸγίβί ". [{ 8 ἔγας [δαί {με ψογά ἰ8 
τοΐ ἔουπά ἰη ἴῃς Θοβρεῖ, θυ δε ἰάεξα ἰ8. Οἱ. 29, χ. 11, 15, χί. .49, 

52. (ὁ) χρῖσμα (Ερ. ἰϊ. 20, 27) ἰ8 ἀποῖπες ἅπαξ λεγόμενον. ΤΏ νΕΓῪ 
ἰάεα, Ββοψενεγ, ἰ8Β ἰοαηά ἴῃ (ἢς Θοβρεῖ (χίν. 26, χνΐ. 18). (ὁ) Τα 
Θοϑβρεὶ ἰβ πιογα βρίγίξυδὶ ἴῃ 18 ἐβοῃαίοίοσυ, γεργεβεηξίης ἴῃς Φυαάσηγεηξ 
ποῖ 88 ἔαπξαγε Ὀαξ 48 ργεβεηΐ (1. 18) ἀπά τῆς Οοπιίης οὗ ΟἾἩγίβε 85 

Βαρρεηίης ἰῃ ἐπε ἐχρεγίεπος οὗ δδοῇ Ὀεϊίενεγ (χίν. 8); σψβεγεαβ δα 

18ςεε Ηοϊἐζηηαπη᾿ Εἰμὶ. ἐπ ας Ν.Τ., δπὰ Ὠΐβ εἰαρογαῖς ἀϊβουββίοη: ας Ῥγοδί. 
ἀες ἐγεί, ἡομαπη. Βν. ἐπ ςεἰπ. Ῥεγμάϊέ. χει Ἐν. ἰὼ )αλτγὸ. 7. ῥνοί, ΤἈεοὶ. (1881-82) ; 
Μαζγιίηςαυ᾽ 5 54αὲ ὁ Απέβ., Ῥ. 500 ; ϑοδμηγεάεῖ ἴῃ Ἐπογεῖ. Βὲδὶ., νοΐ. ἰϊ.,) φο18. 2556-7. 
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Ερίβεϊε γεργεϑεηΐβ ἴΠ6 παρουσία (ἰΐ. 28) 48 “ἃ νἱ δε ἰηάϊνίάυα! οσςαγ- 
τσ " οἢ ἃ ραγείσυϊα ἄδν (ἰν. 17). ΤὨΪϊΒ ἰ8 βἰΠΊρΙν ἐγγοθθουβ. Τῆς 
Οοβρεὶ αἰ8δο βρεαίιβ οὗ ἃ βπδὶ δπά υηίνεγβαὶ δυάσηιϊεηΐ (ν. 29), “τῆς 
Ιαβὲ ἀδν " (νί. 39, 40, 44, 54; χί. 24), αηὰ ἃ ρεγβοηδὶ Οοπιίης οὗ ΟΠγίβε 

(αχί. 22, 283).:1 (4) Τα Παράκλητος 8 [6 Ηοΐγν ϑρίγίς ἴῃ τε Οοθβρεῖ, 
δεβυβ ἰῃ ἴῃς Ερίϑεῖε. Ηετγε, δονενεογ, ἔμογα ἰ8 ἢο ἀΐνεγξεηοθ. Τῇ 
ἀοςέγίηα οὗ 6 Ερίβεῖα ἐχρίαἰηβ [ἢς Οοβρεῖ 8 ἄλλον Παράκλητον (χὶν. 
16). ὅ86ε σοπηπιδηΐαγυ οἡ ἰΪ. 1. 

[τ ἰδ θεγοηά τεδβοηδδίς ἀουδὲ (ῃδΐ ἴῃς Ερίδι]6 δηά [πε Οοβρεῖ ἀγα 
ἔγοτῃ ἔδε βαπ)Ὲ ρεη. “Τῆς ἰάδηξίΥ οὗ δυϊπογβῆϊρ ἴῃ δε ἔννο Ῥοοῖ8,᾽" 
βαγ8 ἰρφῃιίοοι,Σ “ἸΠπουσῇ ποῖ υπαϊβραϊεά, ἰ8 δοσερίεά τῇ βυςῇ ἃ 
ἄερτεε οὗἉ ἀπαηϊπλἱν πδξ ἰξ τῆλ Ῥὲ ρίασεά ἰῃ ἴῃς σδίεζογυ οὗ δοῖηον- 
Ιεάψεά ἔαοξδβ. Απά (Πδν ἢανε ἃ ν γῪ ἱπείτηδῖε οοηηεοζίοη. ΤῆΪΒβ 8 
ΔΡυπάδηε!Υ ἀρραγεηξ ἔγοηι ἰμέεγηδὶ ενϊάεηςθ. Τῆς Ερίδβεϊε ορεηβ ψίτῃ 
ἃ τεΐεγεησα ἴο πε Οοδβρεῖ-παγγαῖίνο, πὰ ἔπαγε ἰδ δῃ υππλ βία καίς 
τεϊδείοη Ὀεΐσψεεη 1 δομη ν. 13 δηὰ Φοῆη σχχ. 81 (8βεε Ἴοπιηιεπίαγυ). 
Ιηάεεά ἐπε ΒΕρίβεϊς ἐπγουσπουΐ μα8 με Οοβρεῖ 48 ἰΐ8 Ῥασκσγουπά δηὰ 
8 Βαγάϊν ἱηιο!Πἰσίθ! ας πἱεμοας ἱξ. [ε ἰ8, ἰῃ ἔς ἰδῆσυασε οὗ [ἰφπείοοι,2 
“ἃ ἀενοίίοπαί ἀπά πιογαὶ ἀρρσαιίοπ οὗ ἐπε πιαΐῃ ἰάεαβ τῇ ϊοἢ ἀγα 
ενοϊνεά Πἰβέογίςδ!ν ἰῃ ἴῃς βαγίησδ δηὰ ἀοίησβ οἵ ΟὨγίβε γεοογάδά ἴῃ 
τε Οοβρεῖ". Απά ἰξ ἰ8β βἰφηϊβοδης ἐμαὶ ἐς ΝΜιυγαϊογίδη Οδποη πιεη- 
εἰοηβ ἐῃς Εἰγϑὲ Ερίβεϊε ἰῃ σοηπεοζίοη ψίτξῃ ἐμ Οοβρεῖ, δηά ἐπε ϑεοοηά 
δηά Τηϊγά Ερίβι[68 αἴζεγ δὴ ἰηΐεγναὶ ἰη [πεῖν πδζυγαὶ ρίδσε αιηοης πα 
οἴδεν Ερίϑβεϊεβ οὗ τῆς Ν.Τ. 

Τῆς ργεοῖβε σοππεοζίοη Ῥεΐνεεη ἐῃαπὶ 8 πονῆογε ἱπαϊοαίεά, ας 
1 ἀρρϑαᾶγβ ἔγοπη ἃ Ἴοηβίἀθγαίίοη οὗ ἐπε ἢἰβέογίοδ βἰξαδείοη. Τῆς 
411 οὗ Φεγυβδίεπιὶ ἰῃ α.Ὁ. 70 ἀϊβρεγβεὰ {πε Οδυγοῇ, δηὰ ἃ οοΐοην οὗ 
ἀἰβοίρίεβ ἴουπά ἃ ἢοπια ἰῃ Αβία Νίίπογ. [ὃ νγὰβϑ ἃ σοπβίἀδγαθίες δὰ 
ἰρογεαβίησίν ἰηδιδηεία! σοπηηχαηΐτν, ἱποϊαάΐησ, ἰῃ ἔς ρῇγαβϑε οὗ Ῥοΐυ- 
ογαῖεβ οἵ Βρδεβυβ, “ ξγεδὲ ᾿ἰαπιλίπαγίεβ (μεγάλα στοιχεῖα) "---Ὡοξΐ ΟΠΪΥ 
τε Αροβεῖίεβ Ῥῃ ὴρέ πὰ πάγον ὅ Ραΐ, δοσογάϊης ἴο αρυπάδηξ πὰ 
ἐγυβίπτογίν ἰγαάϊείοη, 51. δοῆη.δ Τῆς ἰατίεν ἢχοὰ ἢἰ8 γεϑίάεηςς δὲ 

Ερδἤαβαβ, ψἤεγε δογε 88 ἃ σπυγοῦ ἔουπάεά ὃν 81. Ιαμ!.} Ιὲ να8 
ἴδε ργουάεβε ὑῬοαβὲ οὗ Ἐρῆεβυβ ἐπαΐ 8ῃε ψὰβ “ἐπε Τεπιρίο- θοροῦ 
(νεωκόρος) οὗ Ατγίεη,ἶδ᾽ (Αςἰβ χίχ. 385), ἀπά τῇς Τειηρίε ψῃϊςἢ 886 μαὰ 
τεδγεὰ ἔογ ἢεῦ φοάάεββ νγὰβ οπε οἵ ἔπε ϑενεὴ Νοηάογβ οὗ ἴῃς δποίθηξ 

1 Ἰοβη χχὶ. ἰβ ἂπ δάάἀϊείοη ἰο ἴῃς ἀοβρεῖ. δυὲ ἱξ ἰβ ὉῪ τῆς βᾶπης μδηά, “ἃ ροβί- 
βοπρὶ ἴσου ἴῃς βᾶπ)ς βϑῆ 88 ἴῃς γεβϑὲ᾿ (δηδη). 

3 Ε2:. οκ ϑιῤ. Κοεϊ,, ΡῬΡ. 186 ἢ. 81814., Ῥ. τ88. 
4Επ8. Η. Ε. ἰἰϊ. 31, ν. 24. δΜων. Οακ. 

δ 0η ἴδς ογε 111 γ οὗὨ (πϊ8 ἐἰγδάϊοη δες Ὠγυπιηοηά, Τὰν Ολαν. απὰ Απμέλ. οΓ ἐὰσ 
Ῥομγελ Οοϑεῤεῖ, ΡὈ. 814 Β΄. 

ΤΊΣςη. 111. 111..4. 
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σνοτὶά ; ἀπά ἰῃ ἴπαΐ Πἰβίογίς δηὰ δγ ΠἸαπὲ οἱ 51. δθοῆη οχογοίβεά ἢΐ8 
ταϊηἰβίγυ ἴο πε επά οὗ πίβ ἰοης [{ἴΐῸ, νι ίοἢ ἰαβίθα ἀπε} τῆς τείζη οὗ 
Τγδαΐδη (Α.Ὁ. 98-117).} 

[1 νδ8 δὴ δοῖϊνε δηά σγαοίουβ πιίηἰϑέγγΥ. [ παὰ Ερἤδβιβ ἴογ ἰΐ8 
Βοδάαυατγίογβ, ρυΐ ἰξ σοχηργεῃοηάεά ἃ ννἱάς αγεα. ὅ8:ῖ. δοῇη ἐοοῖς ονθγ- 
βἰσις οὗ 411 τμ6 ΟΠ γί βείδῃ σοπιηγυηϊείεβ ἰη ἴῃς βυγγουπάϊηρ σουηέγν --- 
δυο δ8 ἴπ6 ομυγοῆοβ οὗ ϑηίγγπα, Ῥεγραπιυηι, ΤὨγαίϊγα, ϑαγάϊΐβ, 

τδοπὶ ὉΥῪ ἰεϊξεγβ δηὰ νἱ βἰϊατίομβ. “Ηε ψουϊά 50 αὐγαὰν σβεη ἰηνίξεά,᾽᾽ 
ΒΑΥ8 ΟἸεπηοηΐ οὗ Αἰεχαηάγία," “το {πε πεὶφῃρουγίης ἀϊδεγίσϊβ οὗ ἐπα 

Οεηείεβ, πεγα ἴο ἀρροίπξ δίβῃορβ, ἔβεγα ἴο ἴογπι ἤδνν σῃυγοδοβ, απ 

ἔδογε ἴο ρυΐ ἱπίο {πε οἴβοε οὗἉ μα πιϊπἰϑίγυ βοπια οὔς οὗ ἔδοβε ἔδαϊ 
ψεγα ἱπάϊσαϊοά ὈΥ {πς ϑρίγις,. Απά ΟἸΙεπιεηξ ργοσεθάβ ἴο γεΐϊδίε 8δῃ 
ἱπιεγεβείῃς βίογυ, μῦθον οὐ μῦθον. Τῆς Αροβίϊε οποε νἰβἰξεὰ 4 πείρῃ- 
Ῥουγίης οεἰϊγ---ϑηγγηα, δοοογάϊης ἴο ἴῃς Αἰεχαπάγίαη ΟὨγοπίο!ε---αηὰ 
Βα ἴδετε ἃ ἰδά οὗ βίδ! πνψαγὶ ἰογη, οΠμαγπιίης ἔασο, αηά ἀγάδθηξ βρίγίξ. 
“11 ἀεροϑίε [8 ἰδ ἴῃ (Υ Κεορίης," δα βαίά ἴο ἔπε Ὀίββορ, “ συ} 41] 
εδγποβίηεββ, ἰακίης τὰς ΟΠυγο δορὰ Οἢγίϑε ἴο νυ επεββ." Τῆς Οίβῃορ 
δοςερίοά {πῃ ἰγυδὲ ἀπά, σῆσδη 8:1. δοῆη γεξαγηεά ἴο Ερδεβιι8, ἔοοῖ ἐπ ς 
Ιαὰ δοπια, πυγίαγεά πίη, ἀπά βηδιν Ὀαριϊδεά Πίπι. ΤΏρςη, Ἐπ πἰκίησ 
δα παά ἄοπα ἐπουζῇ, δα ἰεῖ ᾿ἰπὶ δἷοῃμς, δηά ἐῆς δὰ ἔε!! ἱπέο ενίϊ 

σοηίρδην, σογημεὰ ἃ ογίπιε, δηά, Βεείησ ἰο πε πηουπίαίηβ, Ὀεσαπης 

ἴδε οσαρίδίη οὗ ἃ Ῥαηά οὗ Ὀγίφαηἀβ. ΒΥ πὰ ὃγῃ 8. δοδη γενί βϑίϊοά ἐμαὶ 
οεἷξν, δηά δἔξεν βεϊε τς {πὸ Ὀυβίηεββ ψῃϊοῃ παά Ῥγουσῆς Ὠίηι, ἢς βαίά : 
Νον ἤθη, Ὀίβῃορ, τεβίογε 08 ἔῃ ἀεροβίς νβϊοῃ δε ϑανίουγ δηά 1] 

δηἰγυβίεα ἴο ἐπε ". Τῆε Ὀίϑῃορ ψαβϑ Γμυπάεγβεγαοίς, βδαυρροδίης ἐδαῖ 
6 ψὰβ8 Ῥείης δοοιβεά οὗ βοπΊε ρεουπίαγυ ἰηςγοηββίοη. “[{ 8 {πῈ 
Ιαἀ ἐδδξ 1 4πὶ γεχυϊγίησ,᾿᾿ ἐχρίαἰπεά 81. δοῆη, “δπά δε βοιΐ οὗ ἴπ8 

Ῥγοΐδογ." Τῇα Οίβπορ σγοβηεά δηά ψερί: “ες ἰβ ἀεδά 1" “Ηον» 

ννῆεη» Απά νῇδῖ ἀσδίῃ " “Ηε ἰ8 ἀεβά ἴο Οοά,᾽ β8δἰά ἐπε Ὀίβῃορ, 
δηὰ ἰοϊά τῆς βίογσυ. Τῆς Αροβίίε γεπὲ ἢΐβ γορε δηὰ στῇ ἃ ἰουά ογν 
βηϊοῖα ἰβ πεαά. “"Α πε ψυαγαΐδη οἵ ἴῃς Ὀτγοΐπογ᾽ 8 βου] ἀἰά 1 ἰεανε 

ἴῃ δε6 1] [,εἰ πὲ μαναὰ ἃ δογβα ἔογε νι δηά βοπλα ομα ἴο ΒΟΥ πΊ6 
{πε αν. Απὰ δε γοάε οἱ δά ἔουηά ἔπε ἰοβὲ γουΐῃ, ἀπά ὈΚ ἰεπάεγ 
επίγεαξίεβ στο Πίπιὶ ἰο ρεηϊζεποα ἀπά Ῥγουρῃς Πίπιὶ Ῥδοῖκ ἴο ἔπεα 

ΟΒαγοῆ. 
Θυςἢ ψδ8 ἐπα πιίηἰϑίγυ οὗ 51. δοβη αἵ Ερῆδβαβ, δηὰ ἱξ ψὰβ ἴᾺ ου 

ἰῃ πα οουγβα οὗ ἰξ (μαῖ ἢ6 ψτοῖς ἢΐ8 Οοβρεῖ, “ Βανίης επιρίογοά 41] 
ἴδ εἰπια δῇ ἀπτυ7υρίτεη πλθββασο".2 Ηε νγοίε ἰΐ, βανβ8 (6 Μιωγαϊζογίδη 
Οδηοη, “ δὲ ἐῃε ἌἽχῃογίδιίοη οὗ ῃἰβ ξεονν- ἀἰβοίρίεβ αηὰ ίβμορβ, ἑ.ε., 

Ηΐβ οσω σοηφγρεραϊίοη αἱ Ερδεβυβ δηά [ἷβ Ἷο]εασααβ ἰῃ ἴδε πείρῃ- 

ἩΊγοη. 111. 1}. 4. 3 ἢ έν. ϑόνυ. 42. 8 Ἐ{υ8. ἢ. Ε. 1}. 24. 
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Ὀουγίης σμαγοθοβ πίτπίη ἐᾷς οἰγοαϊε οὗ Πίβ βυρεγνίβίοη. [ξ τψὰ8 
ἰηϊεπάεά ἔον ἐπε ἰπβίγαςσείοη δηὰ εαἀϊβοαίίοη οὗ (ῃς ΟΠ γί βείδἢβ 41} ονεγ 
ἐδμδὲ εχίεπβίνε αγεα. Απά ἰδῆς Ερίϑβεϊε ἰ8, ἰη τπ6 ρῆγαβε οὗ [ἰφῃείοοί, 
ἃ “ σοπιηχεπάδίογυ ροβίβογίρι " ἴο ἐπε Οοβρει. Ταΐβ Ἔχρίαίῃβ [ἢ 
εἰγουπγχδίδησε οὗἩ ἰ[8 μανίης πεϊζπεν δἀάγεββ ποῦ βίρῃδίαγθε. [{ νὰ8 
ποΐ βεηξ ἴο ἃ ραγίίουϊαν σοπιηλαηϊ τ, δηά βίηοε ἰξ γὰ8 δΔῃ ἀρρεπαϊχ ἴὸ 
ἴδε ΟΘοϑρεῖ, ἰξ παά πο πεεά ἴο δε ἰπβογίρεά συ ἱεῃ ἐπα δυϊῃοτ᾽Β ΠδπΊα. 

Τῆς αἷπὶ οὗ {με Ερίβϑι[6 ἰ8 ἔπνοίο! ά--- οἰ επγίοαὶ ἀπά τγεϊ ίουβ. 
Ιγεηρευβ βαυβϑὶ {παῖ “δοβη {πε ἀϊβοίρίε οἱ δε [ογὰ ἀεβίγεά ὃν ἐπα 
ἀεδοϊαγαιίοη οὗ ῃἰ8 σοβρεῖ ἰο γεπῖονε ἴῃς ἐγγοῦ ψςῃ πα δε βοσῃ 

Δηοης πιο Ὁ Οεγἰπέμπα8 δηά, πιυςῇ δαγίϊεγ, Ὁν ἴπο86 ψγῇ0 ἃγε Ἵδ]]δά 
Νιίοοϊαἰίαη8". Απά [Πϊ8 ἰ8 Ὀογῃς ουἕξ Ὀγ ἰδ σοπιραηίοη Ερίβεϊθ. [ἰ 
ἰ8 αφαίηϑὲ ἔπ686 ἔνγο μογεβίεβ ἐπέ {πε ροϊδηχίο οὗ ἔῃ ἰατίεγ ἰ8 ἀϊγεσξεά. 

1. 1ὸ 8 8αἰά ἐπαΐῖ ἐπ Νιοοίαἰΐαηβ ψαγε πα ἔοϊοννεγβ οὗ Νίοοίδβ, 

οπα οὗ {π6 βϑενεὴ ἀεασοηβ (Δοί8 νἱ. 5),} αῃὰ {Π|8 βίγαηψε βίογυ ἰβ το! ά 
οὗ Βίηι ὃν ΟΙεπιεης οὗ Αἰεχαηπάτγία ὃ: “"Ης παά, πον 8αν, ἃ εδυζίξα! 

νἱἕε, δαηὰ δἴξεγ ἔπε Αβοεηβίοη οὗ ἴῃς ϑανίουγ, θείης ἰδαυπέεά ὃν ἴδε 

Αροβέίεβ ψίε )εαϊουδβυ, μα Ὀγουσῆς ἴπ6 τψοπιδη ἔογιναγά δηά σανε το 
ψουά ρεγπ)βϑίοη ἴο ΠΊΔΓΓΥ περ. ΤΏΪ8, {ΠῸῪ 8δν, ἰβ ἱπ δοσογάδηος 
στ τΠδξ ἐχργεββίοη οὗ μἷβ: "Νε πιυβί αῦι8ε τῆς ἤεβῃ ᾽. Αηά ᾿πάεοά 
τὰ δἀὐπογεπίβ οὗ ἢἰβ βεςΐ ἔοϊΐονν ὧρ ἔδε ἱποιάθηξ δηὰ ἐπε βαγίης αὐϑο- 
1υαΐεῖν δηὰ ἀπαμυεϑεϊοηίησίν ἀπά σοηιηὶξ ἰογηϊσδίίοη ψίπουΐξ τεβεγαίηι". 

ΟΙεπιεηΐ ργοσδεάβ ἴο δἰέξεϑὲ (6 πιογαὶ ραγίν οἵ Νίοοίαβ δηά ἐχρί δῇ 
Εἷβ δοζίοῃ 88 δη ἱησυϊσαζίοη οὗ ἀδβοεῖίς 861-γεϑίγαϊης, αϊ σογίαίηϊν {Πα 
βεοῖ ψῇῃϊοῃ Ῥογε ἢἰβ πἈΠΊ6 νγχὰ8 φίνεη ονοῦ ἴο ᾿ἰσεπείουβηθβϑθ. Οἰδηχθηῖ 
848 οἰβενπεγε ὁ παῖ ἐμποῦν στεγε “ ἀἰϊββοίαΐε 88 δε- ςοδέβ," ἀπά οἴδογβ 

ὍεΑΡ {{κὸ ἐεβιϊπιοηγ.ὃ ΤΠοΥ σψεῦε Απεϊποηχίαηδ, ἀἰβονγηίης πιογαὶ 

οδΙσαιίοη, πηνίΐαηι αἰ δεγεπέϊαρε 6556 ἀοοθηΐος ἐπ πιασολαπάο δὲ ἑάοίοίδν- 

ἐοπ ἐἄεγε ;5 Ὠδγεῖῃ Ῥαίηῃσ ἔογαγαπηοῦβ οὗ ἴῃς Οποβίϊοβ δπά ἠμδεϊ γίησ 
Τεγίυ δ η᾽ 8. οἰαβϑ βοαίίοη οὗ [δηλ σε {πῸ Οδἰηϊξε8. ΤῊΐβ Βογαδυ 

ψ88 γδιηρδηΐ δπιοηρ [ἢ6 σπυγοῃεβ οὗ Αϑία Μίίηοῦ ἴῃ 8.:. Φομη' 8 ἀδὺ 
(οῦ. Ἐδν. ἰ. 6, 14, 15), ἀπά ἢε ἀδα|8 ψιτῃ ἰξ ἰπ οὐν Ερίϑεῖθ. ὅεε ἰ. 5- 
ἱ!. 6, 15-17, (1. 8-10. 

2. Οεεϊμεμαβ αἰ80 νψγα8 δὴ Απεϊποπηίδη, ὃ ας Ὠἰ8 ἀἰδείποξίνε ΠΟΡαΘῪ 
γγ88 ἃ ἴπεογν οὗ με Ῥεγβϑοη οἵ Οἰγίβε. Ης ἰδυσῆξ ἰπ Αβία, Ῥαξ ἢς 
δά Ῥεξη ἰγαϊπεά ἴῃ Εφυρί," ἀπά τῆς ἐουπάδείοη οὗ δ18 βυβίεπι, 88 οὗ 

111. χίὶ. 7. 3Ίγοη. 1. χχίϊὶ, 

8 δέγονι. ἰἰϊ, 4; οἱ. Επ8. Η. Ε. υἱϊ. 20. 4 δέγοηι. ἰϊ. 20. 
δΟΓ Τεῖι. Αἀυ. Μαγς. ἱ. 20; Ηἱἷρροϊ. Ῥλέϊ, νἱῖ, 36. 
5Ίτγϑη., ἔ.6. Ὁ} ε Ῥγαςογίῤέ. Η αν. 33. 

8 Ὀἰοπυβίυβ οἱ ΑἸεχαπάγία ἰπ Ευ8. Η. ΒΕ. ἰἰϊ, 28. 
3 Τμπεοάοτειϊ. Η. Ε. ἰἱ. 3. 
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ΜΜατγοίοη᾽ 8, νγαβ ἔῃδε ροϑεαϊαῖΐε οἵὗἩ Οτεεῖ ρῃ]Ποβορῆν ---ἰῃς ἱπῃογεηΐ ἀπά 
πασαββαγυ ενὶ! οὗ πιαϊίεγ. “ΗςἜ βαίά ἐδαὲ ἐῃε πψογιὰ πδά ποῖ Ῥεεη 
τπιδάς ΌΥ με Εἰγβέ Οοά, Ῥυαξ ὈΥ ἃ ρονγεῦ ψἢηϊοῃ ἰ8 βεραγαΐα ἔγοπι ἴΠπ6 
Αυξδοείεν ἢ ΐςἢ ἰ8 ονεγ (μα πίνεγβε δηά ἰφηογαηΐ οὗ (ῆς Οοά ψῇο 
8 ονϑῦ 411. Απά δε βυρροβεά ἐπδαί {6808 ἢδά ποῖ Ὀεβη Ῥεροζΐθη οὗ ἃ 
νἱγρίη, θα Βαά ὕξεη Ὀογη οὗ δΦοβερῇ δηά Νίδγν 88 ἃ βοῃ ἰῃ {|ὸ τδῃηεγ 

ἴο 411 ἐπε γεϑὲ οὗ πιεῇ, δηὰ Ὀεσδπιε πιογὰ γἰβῃίζεουβ ἀπά ργαάεπε απά 

νῖϑε. Απά δἔξεγ ἰῃε Βαρείβηι ἰδ Ομ γίϑε ἀδβοεηάεα ἱπίο αἰπΊ ἔγοηι 
με ϑονεγείζηςν ψῃϊοῇ ἰβ νοῦ τῆς 0πίνεγβε, ἰῃ ἴμ6 ἔογπι οὗ ἃ ἄονε ; 
δηά ἰῆεη Ηε ργοοϊαἰπηεὰ τπῈ ἀπκποση Βαΐδεῦ απά δοσοιηρ  8η64 
ταὶς πογβ8, θυΐ δὲ ἔς επὰ ἐπε Οἰγίϑε νι μάγενν ἔγοπι (ἢς 6808, 

δηά (ἢς 9εβυβ δπαά βιυβετγεά δηά Ὀδαη γαϊβεά, ας τῆε ΟὨγίβε ἢδά 
σοπείϊπυεα ἐπγουρσῃουΐ ἱπιραβεβίδίε, θείης βρίγίζαδι "1 Τῆς δββεησα οὗ 

ἐμῖ8 ἰ8 ἐμ ἀϊββοίαξίοη (λύσις) οὗ ἰῃε Ῥεγβοη οὗ ουὗἋῦ [“ογά, ἔπε ἀϊβείηο- 
τίου Ῥεΐνθεη {πῸ Βαπιᾶη εβυ8 ἀπά (ῃς αἰνίπε ΟΠγίδί. ὅ8:, δομη 
ἐηοουπίογεά Οεγίηςζμυβ δὲ Ερῆσβυβ, δηά βίγεηυοιϑν σοηϊγονεγιθά ἢ8 

εγτοῦ. ἰγεδυβ δηὰ Ευβερίυβ χυοΐε ἃ βϑίογυ οὗ Ῥοίγοαγρ᾽ 8 ἔπαξ ἐῃα 
Αροϑβεῖίς οπςς νἱβίϊεἀ ἐδ ραδιῖς Ῥαΐῃβ, απά, βεαείηρ Οεγίηεμυβ πίτίη, 

ΒρΡΓΔΩΩ οὐυἱξ οὗ ἴῃς ὈυΠάΐησ. “1ωμεξ 8 δες," δες ογίεά, “1ε8ὲ {δα 
δυϊαίηρ 411, ϑίηπος Οεγίηεμυβ, ἔμε ἔοα οὗ {πῸ ΤΡρυΐζῇ, ἰ8 πίη [Ε1 2 
Απά 41} τἢγουσῃ οὐν Ερίβεϊα μα ἢδβ ἔπε Πδγαβύ ἴῃ νίενγ. ὅ666 ἰΐ. 18- 

28, ἰν. 1-6, 18-15, ν. 1-12. 
Τῆς Ερίδβεϊε [88 αἷ8βο ἃ γεϊϊφίουβ. ραγροβε. [8 Καγ- ποία ἰβ ἴψονα. 

“Ἰμοσυΐυ8 εδὲ πηυϊέα,᾿"᾿ βαγβ8 8:. Αυφυβέείπε, “εἰ ργορε οπιηΐα ἀδ 
ςαγίξαίς." [8 ἀοοεγίπε οἵ ἴονε ἰβ ἀϊβείποξϊνα απά ργοίουπά. Τῇ 
ἴον ψϑΐῖςἢ ἰξ ἱπσυ!οαξεβ ἰ8 Ιονε ἔος Οοά δπά ἴονε ἔογ {π6 Ὀγοϊπεγῃοοά 

οὗ θεϊϊενογβ---πίονς ἕο Οοά πιαηϊξαϑείηρ ἰΐβε!  ἰπ 'ονε ἔογ ἔπε Ὀγοίβογ- 
Βοοά, δηά ἴονε ἴογ ἴῃς Ὀγοιβεγῃοοά ἰηβϑρίγεά δγ {πε ον σμεγενίτῃ 

τῆς Βαίπεν ἢδβ ἰονεά 411 Ηἰβ οἰ! άγεη. ϑρεοίαὶ επιρμαϑβἰ8 ἰ8 ἰαἰά θα 
ἴδε Ἰαξέογ. [Ιε ἰ8 ἐπε σπο]ς οὗ γεϊϊφίοη, ἰξ 18. 4|1 ἐῃδὲ Οοά γεαυίγεβ (ολ 
ἰϊ. 8-11, ἡ, 10-18, ἰν. 7-ν. 2); ἔογ [ξ ἱπιρίε8 ἴονε ἔος Οοά, δαπὰ ἴονε 

ἕονυ Οοά ἱπιρίϊεβ ἃ γίσῃε δἰεζυάς οὗ μοαγὶ δηά πχλϊπά ἐονψαγά Ηἰηι. 
ΤΙΪ8 ἰ8 τῆς ἀοπιίπαης ἀοοσίγίης οὗ ἴῃς Ερίβεῖε, απά ἰξ νσγα8 {πε σοπβίαηξ 

τασϑδασα οὗ τῇς Αροϑβείε᾽ 8 ἰδΐεγ πιἰη βίγυ, 80 πιυσῇ 80 ἐμαί, ἰξ [8 βαϊά, 

Ὧ]8Β ρεορίε σεν ΈΆΓΥ οὗ ἰἰ8 ἰποεββαηΐ γεϊξεγαϊίοη ὅες 81. δεγογηθ᾽ 8 
ΒίΟΓΥ αυοΐεά πῃ σοπηπιεπίαγυ οὐ ἰν. 7. 

ΤΙ ἢδά ποῖ αἰ ψανβ Ὀεθη ἢἰ8 πιάππεῦ. Ηε Πϑά ποΐ αἴψανϑβϑ Ῥθεπ 

ἴῃς Αροβίίες οὗ ἴονε. Ηες δαά οὔσεὲ Ὀεεη (δὰ ρῥγεοίβε ορροΒβίξε---- 
861{-ϑεοϊίηρς (οὐ. Μίαγι χ. 835-45 --  Νδλιί. χχ. 20-28), ἤεγυ, ραϑβϑιοηδῖε, 
Δηά νἱπαϊςείνε (οΥ ἴμυκα ἰχ. 51-56), πιεγίτἰρς ἰῃς εἰεἶς νι ϊσ 9688 
ξανε [ίηι “τε ὅοη οὗ Τῆυπαον᾽᾽ (Μίαγκ |. 17). ΗἰἾ8 ἀοσίγίης οὗ 

1ΊἼγοθη. 1. χχί. 5Ίγεη, 11]. 11,4; Εὐ8. Η. Ε. ἵν. 14. 
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ἴῃς Θυρτγεπίδον οὗ ἴονε 88 ἃ ἰδίε ἀϊβοονεγυ, απὰ ἢς ργοοϊαίτηβ ἱξ 
88 βυςσῇ (8εε σοπηπιεηίαγυ οὐ ἰΐ. 7-11). [{ νγαβ ποῖ πηεγεῖὶν δὴ δγίίοε 
οὗ Πί8 ροϊεπιίο, ἃ ργοΐεϑδὲ αρβϑίηβϑί ἔπε ἰονεῖθββ ἱπεεϊ!εσξια δηλ μεγε- 
στ 51. Ιρηδεία8 οπαγρεβ (Ὡς Πεγεζίοαὶ εδομογβ (τοὺς ἑτεροδοξοῦντας), 
Ο δαά “πὸ σοποδγῃ ἴογ ἷονε, πος ἔογ ἐπε ψίάονν, ὥοὴθ ἔον τῃ6 

ογρδδη, πος ἔογ ἰῃς ἀἰβίγεββεά, ποηα ἔογ ἔα Ὀοπάπιδη, ποης ἔογ {πὰ 

ΒυΏΣΓΥ ογ {πε τῆϊγβεγ. [{ νγὰ8 ἃ ρεγβοηδί οοηξεβϑβίοη. Τῆαϊ γγδ8 

8Δῃ αϑρεοί οὗ (ες Οοβρεϊ ψηΐϊοῃ 81, θομη δά Βἰπι186] ἢ ἴοο ἰοὴς ἔα εά 

ἴο Ρεγοεῖνε ; δηά ἰξ πᾶν ὈςῊ ἴπαξ ἰξ παά Ὀδεη γενοαῖςά ἴο δίπὶ ὉῪ ἔνο 
1:ε-τγδηβέογπνίης ἐχρογίεηοεβ (1) Ηἰ8 Εχίίε ἱπ Ῥαίχιοβ (ἔδν. ἱ. 9).2 

Ὀυγίης (δαῖ βεαϑοη οὗ γεζἰγεπιεηΐ με σου]ά ἰοοῖ Ὀδοῖς ονδγ [ἰ8 ἰηΐεγ- 
γυρίεά ηγἰπἰβίγγ ἀπά γενίεν ῃἰβ πῃιεϊῃοάβ. [ποίάοπὲβ {Ππὸ ἷ8 εησουηΐεγ 
στ Οεείπμυβ ψου]ά τεουγ ἴο Πίπι, ἀπά ψουά ἀρροᾶγ ἰο ἢΐβ ομαβίεπεά 

βρίγιε [] δοσογάαπε ψίτδ “ [ἢς πιεοῖηθ88 δηά βψεεῖ γοαβοηδοϊίεηθββ οὗ 

ΟὨγίβι " (2 ον. χ. 1). [τ νγὰβ γίφῃι ἴπαξ μῈ βῃουϊά σοηπίεπά ἴον {Π6 
Τνυζ, θας δά ποῖ ἢίβ ἱπεεπιρεγαῖα Ζθαὶ ἴοο οἴϊβηῃ σδυβεά πεεάϊεβϑ 
οἴεηςε δηὰ ἀεϊεαϊίεά ἰΐἰβ οσα επὰ ὉΚ παγάδηίϊης ἴῃ Πεαγίβ οὗ ἢ 8 
ορροηεηΐβὺ Ηε νουϊὰ ἀΐβοονεῦ ἐς γα οὗ 51, Ῥαυ 8 ργεσερὲ παῖ 
“τῆς [μογά 8 βεγναηξ πιυϑὲ οί βέγίνε, ραῖΐ ὈῈ ζεηῖίε ἰοναγάβ 41] " (2 
Τίηι. ἰ(. 24). (2) Τῆε ψεϊτίηρσ οὗ δί8 σοβρεὶ. ΑΒ δε ᾿ἰἱνεά ονεὲγ αραΐπ 
τῦοβε ἐῆγες γεαγβ οἵ δίεββεά ἔθ οννβῃΐρ ἀπά τοίὰ ““ ψμαΐ μ Πδὰ πεαγά 
8Δηὰ βεεῆ οοποογηίης ἔπε Νογά οὗὨ [,ξπ,᾿ ες ψου]ά τεα δε τῆς οἱ 
δηά ραίίεησε οὗ Πε ψεπίῖς Φεβι8, ἀπὰ ἔδεϊ 48 ἐπουσῇ δα πβά πενὲρ 
ἀπε} ἐπα ἤοὰῦ ἀπάεγβοιοοά πε Οοβρεϊ-βίογσυ. Απά ἢς ψουϊά αἀάγεββ 
Βἰπηβεῖ ἕο ψηδὲ γεπηδίηθα οὗ ᾿ίβ πιίηἰβέγυ ἰῇ ἃ παν βρίγί:. “{ὶτπ|Ὲ 
ομ!άγεη, ἰονα οὔθ δποίμεγ." “"Μαβίεγ, ψὮν (ο γοὰ αἰνγαγβ 88 
τη 8)" “Βέεοδυβα ἰξ ἰ8β ἔα [ογά 8 σοπηηδπάπιεηξϊ, δηά ἰξ οπἱν ἰξ 

Ὀε ἄοῃο, ἰξ ἰΒ επουφῃ.᾽ 

ΤῊΒ ΘΕΟΟΝῸ ΑΝῸ ΤῊΙΕΌ ΕΡΙΒΤΙΕΒ. 

ΤΒεγα ἰ8 ἢο ἀουδὲ ἐμαῖ {πε ϑεοοηά δηὰ Τηΐγά Ερίβε[εβ ἄγε ἔγοπ) 
ἴδε βαπ|Ὲὲ βαηά. Οὐ 2 δοβη 1 σι 8 δομη 1; 2 δοη 4 νἱίτ 8 δοβη 
8,4; 2 Φοῇη 10 πίε 8 Φοδη 8; 2 ὐοῃη 12 ψίἢ 8 δοδη 18,14. Αγε 

(ΠΟΥ 4180 ἐδε ψογί οὗ 81. δοβη 
ΤῊϊ8 νγὰ8 ἃ ἀϊβρυαϊεά ᾳααδιίοη ἰη ἔπε δαγίν σμυγοῆ. Βυβεδίυβ ἴῃ 

ἷ8 σδαρίεγ “ Οη δε Αοκηον εάρεά Ὠἰνίπε ϑογίρίυγεβ δηά ἔποβα ἐμαΐῖ 

1 4ἀ ϑηνιννη. νὶ. Οὗ. Βατῃ. Ἐῤ. χχ. 2: οὐκ ἐλεῶντες πτωχόν, οὐ πονοῦντες ἐπὶ 

καταπονουμένῳ . . . ἀποστρεφόμενοι τὸν ἐνδεόμενον καὶ καταπονοῦντες τὸν 
θλιβόμενον. 

2 Ῥυς ὃγ Ευ8. Η. Ε. 1}. 23 ἴῃ τῆς τεῖρῃ οἵ Ποπιίείδη (Α.Ὁ. 81-96), ὉῪ Ἐρίρῃδη. 
Ἡασᾶν. Ιὶ. 33 ἰπ τῃδι οἵ ΟἸδυάϊιβ (Λ.Ὁ. 41-54). 
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8ΓῈ ποῖ βυςἢ (περὶ τῶν ὁμολογουμένων θείων γραφῶν καὶ τῶν μὴ τοιούτων) 1 
ἰῃοίυάεβ ἴῃς ϑεοοηά δηά Τηίΐγά Ερίβι!εβ οὗ Φοῇη (ἡ ὀνομαζομένη δευτέρα 
καὶ τρίτη ᾿Ιωάννου) ἀπτοης “ἴποδε παῖ ἀγὲ σοηϊγονογίεα γεῖ γεοοφηΐϊβεά 
ὈΥ πιοϑὲ (τῶν ἀντιλεγομένων, γνωρίμων δ᾽ οὖν ὅμως τοῖς πολλοῖς). 850 
Οείψεη : 3 “Ηδ (θοῇ) π88 [εξ δὴ Ὄρίβεϊε οἵ ἃ νεσὺ ἔεν [{π68 ; 8180, 
Ιεῖ [ὃ θὲ φγαηίεά, ἃ βεσοηά δηά ἃ {μἰγά, βίησς τοὶ 4]} αἰΐονν [παξ ἔπεβα 

δῖε βεπυαίπθ. ΗἩοψενεγ, ἴμογε ἀγα ποῖ ἃ πυπάγαά [[π68 ἰῃ {Π6πὶ Ὀοξἢ.᾽᾽ 
Απά ἱπ τῆς ἴουγίἢ σοηξυγν δη ορίηίου 88 ραυΐ ἔογναγά, ψῃ ἢ 881} 
Βηάβ ἔανουγ, ἐπαὲ ἐμεῖς δυΐμον 8 ἰπάεεά δομη, Οὐἱν ηοῖ δομη ἴδε 

Αροβεῖε θαΐ αποΐπογ Φοῆη ἀεποπιίπαξεά “ ἔς Ῥγεβουίον᾽..8 
ΤΌοΓε ἰδ, μούγενογ, νΈΓῪ βέγοης ενίάεηςσα, Ὀοΐῃ ἰηξαγηδὶ δηά οχ- 

ἴεγηδὶ, οἡ ἔπε οἵδογ δἰίάς. Τῆεν δχῃίδίς οοϊποίάεηςεβ οὗ ἐπουσῆὶ δηὰ 

ἰδησυᾶσε ψϊςἢ ᾿ἰπκ ἐπεπὶ τίει ἔῃς Εἰγϑὲ Ερίϑεϊε. ΟΥ̓ 1 ϑοδη ἰΐ. 7 

στῇ 2 Θομη δ; 1 δοβη ἰΪ. 18, ἱν. 1-3 νι 2 Φοδη 7; 1 ϑομη ἰΐ. 28 

σὰ 2 δοῆη 9; 1 Ψοἤη ἰἰϊ. 6, 9 ψίίῃ 8 ὕομη 11. Απά ἐδε οχίογηδὶ 

ταϑείπηοην, ἐπουσῇ βοδηΐν, ἰ8 ψεϊσμίγ. Ὑδὲ Μυτγαϊογίαπ Οδηοη, 

ἀεδρίτε {πε σογγυρίίοη οὗ {π6 ραββαρε, ρίαίην αἰίεϑἕβ ἴῃς ἔνο Ἔρί 8:68 
88 νου κ8 οὗ ἴῃς Δροβίίε Φοῆη απά 48 δοςερίθά ἰηῃ ἐς Οδίμποῖς Οδαγοἢ 
(φωῤεγεογὶῥίὶ γοπαππὶς ἅμας ἵπ σαἰποίϊοα μαδεπέμγ). ἰτεῆδουβ 4 αυοΐα8 

2 θομη 11 σψίτῃ τῆς ργεΐδοε Ἰωάννης δὲ ὁ τοῦ Κυρίου μαθητὴς ἐπέτεινε τὴν 

καταδίκην αὐτῶν μηδὲ χαίρειν αὐτοῖς ὑφ᾽ ὑμῶν λέγεσθαι βουληθείς. Απά 
αϑαίΐῃ, αἴξεγ ἃ γεΐεγεηςα ἴο ἐπε Εἰἶγδὲ Ερίβιεε, με ἀυοίεβ 2 Φοδη 7, 8 48 

ἃ βαγίηξ οὗ (6 [,ογά 8 ἀϊβοίρίε Φοῆη “ἴῃ ἴδε αἰογαβαίά Ὄρίβεϊε ".ὅ 
ΤῊΐβ 58“}ρ οὗὁἨ πΠιΘΠΊΟΓΥ ΟὨΪΥ παῖε ἴῃς δεζεβέδίίοη τηογε εἴεσέίνε. 
Ιγεηδϑευβ κπον ἰπδὲ τ γ88 ἃ βαγίης οἵ δῖ. θοῆη παῖ 6 νγὰ8 αυοξίηρ: 
{πε ϑεοοηά Ερίδβεϊε ηο 1688 ἴῆδη (ἢε Εἰγβὲ νχαβ τῆς Αροϑβϑεῖθ᾽ 8. ΟἸδηχεηῖ 
οὗ Αἰεχαηάγία ἴοο τεοοχηϊβεά πιογα ἤδη οης Ερίβεϊε οὗ ὅ8:. Φοῇη, ἴου 
ἷπ οἣς ρίασς ἢς αυοΐεβ 1 ὐοδη ν. 16 88 οσσυγγίης, “ἴῃ ἰβ ἰαῦβεγ 
Ερίβε!ϊε (ἐν τῇ μείζονι ἐπιστολῇ), ὁ ἀπά εἰβενγῇεγε ἢς βρεβϑᾷβ οὗ “ πε 
ϑεοσοπά Ερίϑεε οὗ Φοδη "᾿. 

Τῆε σγουηά ἴον {δ δβογίρείοη οὗ ἴῃς ἔπγοὸ 8π14116 Ὁ ερίβε[68 ἴο δόοῇῃ 
τῆς Ῥγεβουίογ ἰβ ἢ ἕασὶ ἔπαΐ {πεὶγ δυΐθογ ϑέγίεβ Ὠἰπηβε 1 ὁ πρεσβύτ- 
ερος. Βαῖ ἰξ σδη Παγαάϊν Ὀε πιαϊπίαίπεά ἴῃ νἱενν οὗ [ιἰβ 861-γενεϊϑείοη 
ἰη τῆς Ταίγὰ Ερίβεϊε. Ηε ἀρρϑᾶγβ ἴῃδγε 88 Ἄχογοίβίησ δυϊπογίξαείινα 
βιιρεγνίβίοῃ ονὸῦ ἃ ψίάς οἱγοῖε οὗ σμυγοῆεβ, πυγϊείης ἴο ἐμεηι, νἱδἰτίης 
ἴδεηι, ἰηεγίεγίης ἰη ἐμεὶν ἀϊββεηβίοηβ ἀπά βει!ίησ ἐπαβα ὉῪ Ὠίβ ρεγ- 
ΒΟηΔ] δηὰ 80} γῪ γι γαπιθηΐξ, βεηάΐϊης ἀερυξε8 δηά γεοείνίησ {πεῖν 

1Η. Ἑ. τἱϊ. 25. 
3 ον, ἐπ Ευ. ὕοαη. ν. 3 (ςἃ, 1,οτηπλδίΖεοι, νοἱ. ἱ., Ρ. 1:65). 
ΞΕυβ. Η. Ε. [1.. 30; ς΄. ]ετ. δεγίῤί. Ἐσοῖος. πάθος ϑοαππος Αῤοσίοίμς; ῬαῤῖΆας. 
41, ἰχ, 3. 5Π]|. χνὶϊ, 8. 5 δέγονι. ἰΐ. 15. 
Τ Αἀπρεδναί. ἐπ Εῤ. ϑοαν. ἰἱ. 
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τερογίβ. Τῇΐβ ἰ8 ργαοίβε!ιν ἔμπα βογίὶ οὗ πιίηἰβϑίγυ ψῃϊο, 48 ψγὰ ἤδνα 
86οη,} 8(. Φομη εχεγοϊβεά ἰη Αβία Μίηογ, δηά ἰξ ψουά ανε Ῥθθη 

ἱπηροβϑίδίε ἴογ δὴν ἴεββεγ ρεύϑοπασε πα δὴ Αροβεῖίε.Σ [1 πιᾶν, 

πιογεονογ, θὲ φυεβείοπεὰ συ μεΐῖπεγ βυσῖ 8] σῃς σοπηροβί(οἢΒ 48 {πε86 
ἔνο {{π||ὲ ἰεϊζεγβ ψουά ἢανε ποη γεοοφηϊτίοη πδά πεν ἢοΐῖ δε 
τεσοπηπμηεηάεά ὈΥ πε ηδηλς οὗ (δε Αροβί[ῖς Φοβη. Απά ἰἴ νὰ8 παζυγαΐ 
ἐπαὲῖ ἔῆς ἰαξέεῦ βῃου!ά βίγίε πίπηβε! ἢ ὁ πρεσβύτερος. Τῆς ἰογπὶ ψὰ8 

ποῖ οηἷν δῃ οῆςία! ἀεβίσηδιίοη (οὐ 1 Τίτ. ν. 1, 17, 19). Τῆς βεσοηά 
φεηεγαιίοη οὗ Οδγιβείδηβ υβεά ἰ[ οἵ {πεὶγ ργεάδοθββογβ, “με πΊθ 

οὗ εαγίν ἄδυβ," Μάμπμεν ἀὲγν Κογξεὶέ, “Ὧο παὰ ψιπεββεάὰ τε φγεαῖ 
ὈεσίηηίησθΒ. ΤὭμυΒ, Ραρίαϑ 868 ἰξ οὗ {πε Αροϑι[68,52 αηά ἰτεηδοὰβ ἰῃ 

ἴαγη 868 ἰξ οὗ Ραρίαβ αηὰ [8 σοπίεπηιρογαγίεβ. [ ψᾶβ ἐπεγοίογε 

παΐυγαὶ {παΐ ὅ8.. Φοδη, ἴδε ἰα8ὲ οὗ (ες Αροϑίίεβ, ἐς 8016 βυγνίνογ οὗ 

“δες εἰάεγ πηθη,᾿ βῃουϊ ἃ Ρὲ Κηόονῃ ἀπιοης [Π6 σπαγοῇοβ οὗ Αβία ἃ8 

ὁ πρεσβύτερος. 

Δπά ἰηάεεά ἰξ ἰβ νεγὺ αυεσβιίοηδοίς ψπεῖπεῦ ἐπἰ8 θοπη {δα Ῥγαβ- 
Ὀγίοῦ ἐνοῦ εχίϑίεά. ΗδἊς ψδβ8 ἀἰβοονεγεὰ ὃν Βυβεῦίι5 ἰη ἐπε ργείδος 
ἴο Ῥαρίαϑ᾽ ψογῖς Ἐχροϑσιἐΐοης οὔ ονιὶπίοαὶϊ Ονγαοῖες, Ὀαϊ “ἷξε ἰ8 ψτεῖ!,᾽ 
Ροιλδγβ Βαγίῃ, “ το ἀϊδεϊησαΐϑῃ Ὀεΐνσεθπ δῖ Ῥαρίδβ γε! ν 8αγ8 ἀπὰ 
πῶαῖ Ευβεδί8 Πα8 πιαάς οὗ ἢἰβ ψογάβ". Ηεγε αγὲ δε σψογάβ οὗ 
Ῥαρίαϑβ: “1 584} ποὲ Ποϑίξαϊε ο ἱησογρογαδῖε ἴογ γου σἱτῆῃ τὴν ἱπίογ- 
Ῥγείδίομβ 88 πδην ἰπίπϑ8β 48 1 οὔος ἰοαγηεὰ τε} ἔγοηχ πε οἰ θγβ 

(τῶν πρεσβυτέρων) ἀηὰ τεπιεπιρεγεά με], συλγαηέδείηρ {μεν ἐγυίῇ. 
ον 1 ἀϊά ποῖ, {πε 80 πϑην, δίς ρίθαϑιιγα ἰη ἴῆοβε ἐμαὶ ἢανε 80 
πιυοῇ ἴο ΒῈΥ Ὀιξ ἰπ ἔδοβα παῖ ἐθασῇ 6 ἐγαϊῇ, ποῦ ἰπ οβε ἰῃαΐῖ 

ΓΕΠΊΘΠΊΡΟΡ αἰΐθη σοπιπχαπάπηεηϊβ Ῥαΐξ ἰπ ἐποβα μαξ γεπλθηρεν {πα 

ςοπιηιαηάἀηγοηΐβ ἐπαξ πανε Ὀεδη φίνεη ὈῪ με [,ογά ἴο ἔπε Βαίτῃ ἀπά 
ςοπΊ ἔγοηι [6 Τγαΐῃ ἰΐβε!. Νον ἰἢ απγσθεγε ομα σΑΠΊΕ ἴῃ ΠῚῪ ΜΆΥ 
ΨῆΟ πὰ Ὀδδη 4 ἤοϊϊονεν οὗ ἐπε εἰάθγβ (τοῖς πρεσβυτέροις), 1 που]ά 
Βεδγομβ! δ (Π6 ψογάβ οἵ ἔπε εἰάδγβ----σῆδί Απάγενν ογ Ῥεΐεγ μδά βαϊὰ 
(εἶπεν), ον γα Τῆοηηδβ ογ Ψ4π168, οὐ ψῃδξ δομη ογ Μίαξεμεν,, οὔ δὴν 
οἴδεν οὗ ἐπε [μογά᾽ 5 αἰβοίρ!εβ ; δπὰ (1 σψουἹὰ βεαγοῦ) ἔμε {πη σβ τίσ ἢ 
Αγίβείοη βηὰ {πε εἰάδγ θοῇ (ὁ πρεσβύτερος Ἰωάννης), ἴδε [,ογά᾽ 8 ἀΐ8- 
οἷρίεβ, βὰν (λέγουσιν) "..ὅ 

18ες Ρ. 231. 

3." Βαγίὰ, δὲς Ηαμῤέῤνοδι., 5. 26: “1π ἀες Τῇδῖ πα ἰβὲ ἀΐεβε “ ραιγίδγο δ! βοῖ- 
τπλοηλγο ίβοις ᾿ Αὐτϊοτίτἀς ἀπεγκίἀτ! ἢ θεὶ οἰηοπὶ εἰπίλομεη Ῥγαβογίεσ εἶπε 1, οοΔ]- 
ξειιείπάς; 8ἰς ἐγ κΙ ᾶγι βίο αθεσ νο κοπηπιεπ, ἡγεπὴ ἄες πρεσβύτερος “ἷε ῬΑυΐυβ εἰπ 
Αροβίεϊ ρενγεβεη ἰδὲ." 

8 Έώ8. Η. Ε. ἰἰϊ. 30. ΑΨ, χχχνὶ. εἰ ῥαςςὲνε. ϑι τη] Δεῖν ἴῃ ΗςὍ. χί. 2. 
δ ἀνέκρινον, ποῖ ““παυΐτε ἀρους". [Ιετοπὶς (δογέῤί. Εοεῖος. αηάετ ῬαῤῥαΞ) τ ΒΕΪΥ 

τεηάετβ οοη δ εγαδαν. 
6 Ἐπ. Η. Ε. ἰἰϊ. 30. 
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Αηά ἐπΐβ ἰ8 ψῆδλε Ευβοδίυ8 πιαῖαβ οὗ {π6 ραββαψε: “ εσγε ἰξ ἰ8 
ψογίν οὗ οὐβεγνδίίοη πον ες ἐψίος ἐπαπιεγαῖεβ ἔἢῈ ἤδηλε οὗ ϑοδη. 

Το ἔογπιογ οὗ ἴμεβε ἢε γεοκοηῃβ δἰοης ψί Ῥεΐεγ ἀπά Ψδπιεβ δηὰ 
Ματίπεν ἀηά πε γεβϑὲ οὗ {πε Αροβίίεβ, ρίαϊη!ν ἱπάϊσδτίης με Ενδη- 

ξεῖϊβε ; αηὰ {με οἵδεῦ Φοῇη δξενγ δὴ ἱπίεγναι ἢῈ γϑῆῖκβ ψίτῃ οἴμογβ 
ουϊϑβίάς ἐπα παπηρογ οὗ {πα Αροϑβέίεβ, δανίης ρυὲ Αγίβείοη Ὀεΐογα Βἰπὶ, 

δηὰ δε ρίαίηϊν ὨδπΊε8 ἢἰπὶ “δὴ εἰάδθγ (πρεσβύτερον)᾽ ; 80 {παῖ ἴῃα 
τγυτἢ οὗ τπεὶγ βίογυ 8 πθγερυ ἀςπιοηβίγαϊεά τνῆο ἢανε βαϊά ἰπδξ ἔνο 
Ρογβοηβ ἰῃ Αϑβϑία μᾶνε δά (πὰ 8Δπ|6 πδηιε, ἀῃὰ τῆεγε αγὰ ἔχο ἰοτηδ8 

ἰῃ Ερδαδβαβ δηά εδοῇ ἰ8 σϑ]]εαὰ Φομη᾿β ἴο {Πἰ8 ἀν. Εαυδβορίυβ πδά ἃ 
τδοϊοσίοα! ἰηΐεγεϑὲ ἰπ ρατιίης Ἐπ8 σοηδβίγασιίοη οα ἐπα ραββαρεὲ. Ης 
ἀϊβι πε ἔπε ΟΠ Πα 8πὶ οὗ {πε Αροσαίνρβε, απὰ δε ψδ8 ρίαά ἴο ἢπά ἃ 
βεοοηά Φοδη ἴο ψῇοηι πα σοιυά ἀδβογίδε 18 δυςπογϑηΐρ. Απά πα δᾶ8 
σογίδίη!ν ρεγνογίεα τῆς ραϑβαρθ. Ῥαρίαβ ἰ8 εγε ἀεβηίης {δε ρίαπ οὗ 

818 ψόογι. Ηἰβ πιεϊῃοά ψδβ (1) ἴο αυοΐε ἃ ἰορίοη οὗ δεβϑαβ, (2) ἴο 
ἱηϊεγργεῖ ἰΐ, αηά (8) ἴο 1{ΠΠιυδέγαϊε ἰξ ὉΚ δὴν βίογυ ψιίομ μα Πδὰ σεδηεά 
ἔγοπι ογαΐ ἐγδάϊίοη. ϑυοῇ βίογίεβ πε ἀδγίνεά ἔγοπιὶ ἔγο βουγοθβ. 

Οηες να8 (ῃεὶνγ ζο] οσγεγδ᾽ γερογίβ οὗ ψῇδΐς {πον αά πεαγά ἔγοηι 6 

1ΐρ8 οὗ “δε εἰάογβ,᾽ ἱ.6., 88 Ῥαρίαβ υϑεὰ {πε ἰεγπὶ, ἴῃς Αροϑέίεβ. 
ΤὮδβε γερογίβ δ6 “ βεαγοπεά" ἔογ βυϊζαδίς {ΠΠπβεγαείοηβ. Βαυὲ ἢς νὰ8 
ποῖ ψΠΟΙΪν ἀδρεηάεξης οὐ ἤεαγβαῦ. Το οὗ {πΠ6 πηθὴ ψῆο δαά δε 

στ δ ε808 ψαγε 811} αἷΐνε ἴω τῆς δδγὶίεῦ γεαγβ οἵ Ῥαρίαϑ---Ατἰ βείοη, 
ποῖ δὴ ΕἸάδγ ογ ἄροβεέῖίε δυΐ ἃ ἀϊβοίρίε οὗ ἴῃς [μογά, δηά τῆς ΕΙάεν 

δοδη; δπά ἂς επ᾽ογεά με δἀναηΐασε οὗ πεαγίης ἐπείγ Πἰνίης νοίς68, 
δηά Πα “ ψουϊά βεαγοῦ " ἐπεὶν ἀϊβοουγβθβ ἔογ ἴῃς πηδξογίαὶ ἢς γεαυϊγεά. 

ΤὨς ἐγαηβίείοη ἔγοπι “ δά ϑβϑαἰά (εἶπεν) " (ο ““8ᾶν (λέγουσιν),᾽᾿ τῃουφῇ 
ἱξηογεὰ ὃν Εαδβερίμ8, 8 βἰσηϊβοδηξς ἀπά ἐχρίαίπβ {πε ἀουδίε πιεηξίοη 
οὗ 8ι. ὐὕοβη. Ῥαρίαβ δά ἀεγίνεά ἢίβ8 Κηονίεάσε οὗ 81. Φομη᾿ β ἐβαςῆ- 
ἰῃσς ἔγοηι ἔνγο βουγοαβ: (1) ἔγοτι ἔπ γερογΐίβ οἵ ποθὴ ψῆο Παά σοπ- 

ραηϊεὰ νυ Ηἰπὶ ἀπά δε οἵπεγ Αροβίίεβ ψ 16 {πεν 861} ἑαγγίεα δὲ 
δεγυβαίεπι, αηά (2) ἔγοπι ἰβ οὐγῃ ᾿ἱρ8 δέζεγ ἢΐβ βεϊ(ἰδπχεηΐ αὲ Ερῆδϑιβ, 
σθεγε, ἰγεῆδουβ βαγ8,) Ῥαρίαβ μαά Ῥεεὴ οπὲ οὗ ἢίβ “ἤξαγεγβ᾽᾽. 
ὁ πρεσβύτερος Ἰωάννης πιιϑὲ τηελη “1Π6 Αροβίίς Φοδη," βίπος ἔπε 
Αροϑβιῖεβ ἢανε ἰχ8ὲ θεθὴ οαδἱδά “ἐῆε ΕἸάεγβ᾿ (τοῖς πρεσβυτέροις), 
Δηά ἰξ ἰ8 ἱπηροβδίδίε τπδί πε ἰεγηὶ 8πουϊά Ῥεὰγ ἀϊδεγεηΐ τηεδηίησβ 
σἰτπίη ἐπε σοπηραβ8 οὗ ἃ βίηφίε βεηΐεποε. [πὸ ἢἰβ ρῇγαβε “ ἔγοηι τῇ 6 
Τγατϊῇ ἰἴ86 1 (ἀπ᾿ αὐτῆς τῆς ἀληθείας)" Ῥαρία8 εοῇοεβ 8 Φοῃη 12, 
δηά {πὶ8 γεηάογβ ἰὲ πιογεὲ πὴ {πεῖν αὶ Ὧς Τα] εὰ 81. Φομπ ὁ 

1 Ἑπδβεδίυ8β ΡῥγοΌΔΟΪνΥ μαὰ {πϊ8 βίοσυ ἔγοπι Ὠϊοηγείυβ οὗ ΑἸεχαπάσία (οἷ. Η.Ε. νἱὶ. 
25). [ξ πΠη6ΆΠ8 β πρὶν τμδὲ ἴῃ τῃς ἔουτγί οεηυτν ἔπεῖα ὑνοῖα ἔννο σῖνδὶ βἰῖςβ ἴοσ ϑῖ, 

7ομπ’β δυγῖα!-ρ]αςς. ᾿ 
3. 8:6 Ρ. 243. 
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πρεσβύτερος Ὀδσδιι8ε ἰῃς ἰαίίοΓ ἢδα 80 βίγ]εά Ὠἰπιβεὶῇ ἰπ δδοῖ οὗ [86 
Ερίβε!εβ8.1 

Τῆς ϑεοοηά Ερίβεϊε ἰ8 δἀάγεββεά ἐκλεκτῇ κυρίᾳ καὶ τοῖς τέκνοις 
αὐτῆς, ἀηὰ {δε πιεδηίηρ οὗ {πε δάἀάγεββ ἰ8 ἃ ἀϊβρυϊεαά αμεβίίοη.Σ [ἐ 
ψ88 βιιρροβεὰ ὃν 8. ϑεγοπιε,8 δά ἐδε ἰάδα ἰδ ἀρργονεά Ὁγ πίϑην 
πιοάεγηβ, ἐπαξ “με εἰεςξ ἰαάν "4 ἰΒ ἃ Πφυγαῖίνε ἀρρε!!δείοη, βἰσηϊγίησ 

εἰπε ἐβῈ σοῖς Ομυγοῦ (ΗΙφεηΐεϊά, Μίαηρο!ά) οὐ ἃ ραγιίσυϊαῦ 
οοπιηγυηϊν (Ηοΐπηαηη, Εναϊά, Η ἴμεν, ΝΝ εβεῖεγ). Τῇ πηδίῃ ἀγρα- 

τηθηΐβ ἀγὲ ἐπαΐ ἔπε τηἰνεγβαὶ αὔεοϊίοη βροίεη οὗ ἰπ νεγβα 1 οουϊά 

δαγάϊν πᾶνε ὕεαη ἔεϊξ ἴον δὴ ἱηάϊνίἀυα!, αηά ἐπαὶ ἰξ 8. “ ποῖ ἱπιργο- 
δαδίε ἐδαξ (ῃϊ8 ἰ8 (ες Ερίβε!ε γεξεγγεά ἰο ἱπ 8 Φοῇη ϑ.5 Τα πιεῖδ- 

Ῥῇογ ἰβ8 ἱπάεεά ραγδ!εἰεὰ ὃν Βρῆῇ. ν. 22-88 απὰά εν. χχὶ. 9; ὑαΐ ἰξ ἰ8 
δα ΟΒυγοῦ ψίοῃ ἰ8 μ8 ἀεϑίσηαίεά, ποῖ ἃ ραγεϊσυϊαγ σοπηπγχαπίξν, 
δηά, οἡ ἴδε εςοἰαϑἰαβείςαὶ ἱπξεγργείϊβείοη, ἰξ ἰδ ἃ ραγεσαϊαγ σοπἸπχαηίεν 

τδδξ [8 πεγε δά ἀγεββεά, βίηος ϑ8:. δοῇῆπ βεηάβ φγεθίίηψβ ἴο {πὸ “ εἷεοῖ 
Ιαάγ᾽᾿ ἔγοπι “πε σπἄγεη οὗ πεῦ εἰεσί 8ἰβίεγ" (νεγβε 18), ἐ.6., ργε- 
Βα ΠΊΔΡΙΥ, ἢΐ8 οὐ σοησγεσεαίίοη. Αηά, πιογεονεγ, {μ6 βἰ πΊρ] οἷν οὗ {Π6 

π||||ε ἰετῖεγ ργεοίυάεβ ἔπε ροβϑβι δ Πν οὗ 80 δἸαρθογαῖΐε δῇ δἰϊέζογυ, με 
δε τεπάσγῃθ88 οὗ [8 ἴοπε βί4Π1ρ8 ἰξ 48 ἃ ρεγβοηδὶ σοπγηγχαηϊσαίίοη. 

[1 ἰ8 τπεγείογε ποῖ ἃ οὔυγοι Ὀαΐ 4 ἰδὰν {παῖ ἰ8 δἀ ἀγεββθά, δαπὰ 
ποτα ἀγα δὐϊῃογίν ἀπά γεαϑοὴ ἴον γεψαγάϊης Κυρία 48 ὮδΓ παπηλε.6 
Τῆς παπὶθ ψὰϑ σοπιπΊοη ἰῃ ἔποβα ἄδυβ, δπά ἰξ οσουγϑ, ἐ.ρ., ἰπ δα 
Οχγυγῆγηομαβ Ῥαργτγί, 498 : ̓Αντωνίᾳ ᾿Ασκληπιάδι τῇ καὶ Κυρίᾳ. 914: 
Αὐρήλιος ᾿Απφοῦτος υἱὸς ᾿Αρεοῦτος μητρὸς Κυρίας. [{ ἰ8 {με Οτεεῖκ ἔογηὶ 
οὗ Μαγίμα, νϊομ πλεδπβ “ πγϊβέγεββ (ἀογείηα) ", Τῆς οδ᾽εοσζίοη Πδ8 
Ὀδδθη υγροά [πδΐ, ἰξ ἰξ θ6 ἃ ργορεγ πᾶτης, ϑῖ. δοῇπ πιυϑδὲ πᾶνε υγίτίεῃ 

ποΐξ ἐκλεκτῇ Κυρίᾳ Ῥυξ Κυρίᾳ τῇ ἐκλεκτῇ Οἡ ἔπε Ἀπαίοσυ οὗ Γαΐῷ τῷ 
ἀγαπητῷ ἰῃ 8 δΦομη 1; Ῥαΐ εἰΐπογ οοπβίγυςξίοη ἰβ ρεγπιίβϑίθθ. Τῆς 
ἴογηιεγ ἰβ ραγδ οἰ Ὁ 1 Ῥεῖεγ ἰ. 1: ἐκλεκτοῖς παρεπιδήμοις, ἀπά [ἢ 

10 η τῆς ἰΔεπεῖεγ οὗ Ἰοῆπ ἔπ Ῥγεβογιες δπὰ [οδη τῃς Αροβεῖς ες Βαγίῶ, ΗΠ αμῤέ- 
2 νοδὶ., 8. 26-20; Ἑάττασ, Εαγίγ Ῥαγς, Ἐχς. χίν. 

3 (ΟἿ βομοϊίαπι φυοίεὰ ὃν Ευιῃ. Ζίᾳ. : ἢ πρὸς ἐκκλησίαν γράφει ἢ πρός τινα 
γυναῖκα διὰ τῶν εὐαγγελικῶν ἐντολῶν τὴν ἐαντῆς οἰκίαν οἰκονομοῦσαν πνευ- 
ματικῶς. 

3Εῤ. αἀ Αρεγπολίανε, 
4Τῆς νογάβ, ποννενθσ, οδτὶ Πδγαϊν τηθϑῃ πιοσα [ἤδη “απ εἷεςί Δὰν". 

5 ϑοβηγίεάεϊ ἱπ Ενεγοὶ. Βὲδὶ., νοὶ. 11.,) ςοἱ. 25σ6ο. ΟΛ Β. ΥΥ εἶδ8, Εὐπ]οὶέ. 

δ Οιδεσα ἴλκε Ἐκλεκτῇ 88 ἴδε πᾶπιὸ ("τς Ἰδάγ ΕἸεςίδ""). Οἵα. ΑἹεχ. : “δὰ 
ηυδηάδπι) Βαδγυ]Ἱοπίδπι (ργοῦδν ἃ σοπίμδεά ταΐεγεηςθ, ἕο ψνῖςμ τῃς ἐγαηβίαϊοσ ἰβ 
Τεβροηβίδῖς, ἴο 1: Ρεῖεσ ν. 13) Εἰδοίανε πουγίης "᾿. ΟἹεπηθηὶ Ἀρράσγεπον ἰοοῖκ ΕἸεςία 

885 ἴῃς ΟμυτΟΣ Ρογβοηϊβεά, ἔοσ ἢς ὑσοοδθεάβ : “Ἅ βἰρτιιϊῆοδλι οἱ εοϊίοπεπὶ φοςο] αβἰϑε βαποῖδ "". 
Βυῖ τπεπ Ἐκλεκτῆς ἰπ νεῖβθ 13 τῇσϑὲ 4180 ὃς ἃ Ῥσορεσ Ὡδῆηςδ, ἀῃὰ ἔννο βἰβέεσβ. οδῃ 

Βατάϊγ πᾶν Ὀόσῃς ἴῃς βδης ΠαπΊα. 
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ἴδετε δὲ δὴν ἰγγαζυϊαγίυ, ἰε 8 ἱπ (ἢς ἰαϊέεγ, ῆεγα τῷ ἀγαπητῷ ἰ8 ἃ 
ἀεβηίηρ αἴϊτεγ-Ὠουσῆς (ο΄ 1 δοπη ἱ. 2: τὴν ζωὴν τὴν αἰώνιον, “ ἐῆε [{ξ6,. 

{πε εἴεγηδὶ {{ξπ.). ὕδγρζον ψουϊά ἰάεπειν Κυτγία (Μαγε μα) πε ἐπα 
βἰβϑίεσ οὗ [8 Ζαγυ8 ἀηά Νίαγγυ. Τῆς ἔαπλὶῖν οὗ ΒείηδηΥ ἀἰβαρροαν ἔγοπι 
τῆς Οοβρεῖ-ΒίοΟΥΥ αἴξζεγ {πὰ ἔδαϑε ἰῃ [εν] 8 ἤουβε δ τῆς Ὀερίπηίΐησ 
οὗ ἴῃς Ραβδβίοη- νοοῖ, ΤΏΕΥ ργοραρίν θεὰ το εβοαρα δ ἔυγγ οὗ ἔπε 

γυΐογβ, απὰ ἴξ ἰ8β [.8ὲ ροβδβίδίας παΐς ἔπον δαά ἰουπά ἃ Ποπιε πη Αϑβία 

Μίηον πὰ 80 πιδῶν οἷδε γεΐυσεοϑ ἔγοπη Ῥαϊεδϑεϊπε Αηὰ πον 
ασγίμα 8 ᾿ἰνίης ἰῃ οπα οὗ {πε οἰξίεβ οὗ 8:. Φοῃη 8 ἀΐοςεβε, ἃ ννἱάον 
ψἰτἢ ἃ στονη-αρ ἕαπην ; δηὰ ἰξ ἰ8 ἡδζαγαὶ ἐπαξ 8ηε βῃουϊά Ῥὲ ἀδαγῖο 

ἴδε Δροϑβέίε δά δοπουγεά ὈῪ ἴα σψποΐς Οἤγοῃ. ΤΠΐβ ἰ8 ἃ ρίεαβαηξ 
ἔδῃου, Ὀαΐ ἰξ ἰβ ποϊῃίηρς πηογα. 

Τῆς ἔμοϊβ γα βυ ηοίθπεῖν ἱπιογοβείησ. Τῆς ορίβεϊα 18 δἀάγεββεά 
ἴο ἃ ἀενουΐ ἰαάν παπιεὰ Κυτγία, ψῆο γεβί θά ἰῇ οης οὗ ἐδ οἰξίεβ ἤεαγ 

Ερδαβυ8 ψίτῃ ἃ σγονη-αρ ἐαπλΐν. [Ἐ ἰ8 γεπιδγκαρ!α ΠΟΥ ἰαῦϑα 8 ραγί 
τνᾶ8 ρίαγεά ΟΥ̓ ψοπΊεη ἰῃ {πε [{ξ6 οὗ ἴδε ργἰπιίείνε ΟΠ υγοῆ, εβρεςία!ν 
πῃ Αβίᾳ διίηον,; αηά Κυγία νὰβ δῇ Ὠοηουγαῦε ἀπά ἰηδαεηείαὶ ρεγβοη- 
αἷὲ Ὠοΐ ΟὨΪγ ἴῃ ΠαΡ οὕ σΟΠΊΠΊΠΠΥ Ῥαξ 411 ονεγ {παΐξ ψίάε αγεὰ 
(νεγβε 1). [{ 8 ργορδθίε ἐμαΐ, {πὸ ἐμαὶ οὗ Νγπιρμα δὲ Οοΐοββει,; μδὺ 
Βουδβε ψαϑ8 {6 πιεείίησ-ρίδος οὗ ἴῃς Οδαγοῇ, ἀοσογάϊης ἴο ἔμ σαβίοπι 

οὗ ἔμοβε ἄδγβ σψῆεη ἴμεγε σγαγα ηῸ δοοϊ βἰαϑιςαὶ εἀΐβοςβ; δηά ἰΐ 

ΔΡΡΘδΓΒ ἔγοπι νεγβα 10 {παΐ 8πΠ6 αδογάεαά ποβρία!ἱεν ἴο ἐπα [τ πεγαπε 
δνδησε ϑὲ8 οὗ σποηὶ ἐς ΤὨϊγα Ερίβεϊες βρεβῖβ. Α βίβίεγ οἵ Κυτσία, 

ΡΓεβυπΊδΟν ἀεοεαβεά, μδὰ ἃ ἔβπιν ταβϑίάθης αἴ Βρἤεβαβ δηά οοη- 
πεοΐξοὰ πίει 8:1, δομηβ σοησγεραζίοη ; δηά βενεγαὶ οἵ Κγγίδ᾽ 8 Βοῇ8 

μαά νἱϑίιεά {δεῖν σουβϑίπΒβ. Τῆς Αροβέίς ἢαά πχεὲ σὰ ἐπθηΣ δηά 

[ουηά ἐπαπὶ οαγηθδὲ ΟἸγίβιίδηβ, δπὰ ἴῃ ἴδε φίαάδηθβϑβ οἵ ἢί8β πεαγί 
με ψγοίς ἴο ἐβεὶγ πιοΐδεγ, τοϑε ἐγίης ἢ σγαι βοβείοη, σίνίης βοπα 
ιὐπάϊν σουηδβεῖ νεγὺ πεεάξα! ἰῃ ἴῆοβε ἀδγβ οὗ ἰηξε!!εοζυδὶ ἀπγεβέ, πὰ 
Ἔχργεββίης ἔπε Βορε ἔπαΐ μα πισῃξ γα ἰοπῷ νἱϑὶξ Βεγ. 

Τῆς Ταϊνά Ερίβι!ε 18 αὐ άγεββεά ἴο “ Οδίιβ ἔπε Ὀεϊονεὰ ". Οαΐυ8 

(πενες Οδἰυ8) ψαὰ8 οὔθ οὗ ἴῆε σοπιπιοπεβὲ οὗ παηιεβ, ἀπά ἴδογε 
αἴὰ ἴῆγεα ψγῇο Ῥεᾶν ἰξ ἰη τς ΝΟΤ. (1) Οαΐυβ οὗ ΜασἼεάοηία (Αςῖἴϑβ χίκ. 
29), (2) Οαΐυβ οὗ Ὠεῦρε (Αοΐβ χχκ. 4), απά (8) Οαίυβ οὗ Οογκίπεῃ 
(Βοηι. χνί. 28; 2 Οοσγ. ἱ. 14. Τῇμὲ παηῖα θείῃ 80 σοπιγηοπ, ουῦ 
Οαΐυβ ΠΙΔΥ νογῪ ψγῈ}]] πᾶνε Ῥεθη αἰξεγεης ἔγοηι 411 ἐμεβό, Ὀαὶ ἰξ ἰ8 
αἴθϑγιγεά ἰη ἐπε ἱπέεγεϑίίης ϑγηοῤδὲς ϑαογ ϑογίῥέμγα δβογδεά ἴο 8:1. 

Αἰδαπαβίωβ ἰμαὲ 51. θοῇ σοπιροβοά δϊ8 Οοβρεὶ ἀυγίησ Ηἰβ οχίϊα ἴῃ 
Ῥαίωπιοβ δαπὰ ἐμαΐ Οαδίιβ οὗ Οογίπεῃ δοῖϊεά 848 [ιἷἰ8 δπιδαηυδηβίβ δηὰ 

18ες Ρ. 246. ΞΟΠ. Ἀλπιβαυ, ΤὰὋ Ολωγολ ἐπ τῆς Εονι. Ενεῤ., Ὁ. 67. 
3 (οἱ. ἱν. 165: Νύμφαν καὶ τὴν κατ᾽ αὐτῆς ἐκκλησίαν (ΝῊ Νεδῦ). 
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ΡυδΠβμεά ἴὲ δὲ Ερμεβυβ.: Απά ἴδ ἀρρεᾶγβ ἔγοπῃ {πε “Ἀροβίοϊ!ς 
Οοπϑέεϊξαείοπϑ᾽ (νί!. 46) ἐῃαξ οὔς Οαίυβ νὰ8 ογάδίηεὰ ὃν δῖ. δοῆη 
Βεϑῖ “" δίβῃορ᾽᾽᾿ οὗ Ρεγραπιαπ,. 

ννΒαΐενογ δὲ ἐς ναΐμε οὗ {πε8ε ἰγδαϊκίοηβ, ἰξ ἰβ ενίάθης {παῖ 
Οαίυβ νὰ8 ἃ ργοπλίπεης ρεγβοπαζα, ργορδ ̓ν Οίϑῃορ ογ ργεβργίεγ, ἰῃ 

οπα οὗ ἔπε οσπαγοῦεβ οἵ Αβία Μίηπον, δπά 8:1. Ρδαυΐ 8 ἀεβογίρίίοη οὗ 

Οαΐυβ οὗ Οογίπεῃ, “τῆς δοβὲ οὗ π1ὲ δπά οὗ με σψῇῃοῖίς Ομ αγοῃ,᾽ πϊρδς 
δανα Ὀεεη τ7.γίτίθη οὗ πἰπι. Τγουρίς δά αγίβεῃ ἰῃ 8 σοηφγεραίίοη, 
ἴδε τἰηρίεαάεν θείης Ὀϊοΐγερμεβ, ργορϑ οἷν ἃ γε ἢ ἰαγπαη. Τῆς 

Ργίπιιεῖνα Ομυγοῦ ψγὰ8 γεπὲ ὈΥ ἔδοϊίοηβ, εδοῦ ϑυνεαγίηρ Ὁ ΟἿ6 ΟΓ 

οἵδε οὗ ἐπε σγεδξ ἔεδοπογβ (ο΄. 1 Οον. ἱ. 10-17), δηὰ ἰξ πγὰν ὃς παῖ 
Ὀϊοΐγερμεβ δεϊοησεά το 1π6 Ῥαυϊΐΐπε βοϊίοη δηά δρ᾽υγεὰ 81. θοβη 
δηὰ ἀἰδονηεά Ὠἰβ δυϊπογίιγ.2 Τῇα δἼοΐυδί γαΐῃ, πονενεγ, ἰ8 τπαὶ δα 

ψ88 δὴ ορἰπίοηδίϊνε δηά ἀοπγίπεογίης τηδῃ ΠΟ ἰηβίβιεά οὐ πανίης 
Βἰθ οσῃ ΨψΑν ἰῃ ἐνεγυγιπίης. Τῆς οςσαβίοη οὗ ἔπε ἰγουδίε τγαβ ἃ νἱϑβὶξ 
ψίοῃ μαὰ Ῥεδ ραίά ἰο δε Οπυτοῦ οὗ Οαἰυβ Ὁ ἃ σοπιραην οὗ 
ἱείμβεγαπε Ἴναηρο ἰβιβ (τὐαπάεγπάε Οἰαμδεηδδοίθη). Τῆϊβ ογάθγ οὗ 
“φῬγορδεῖβ ψ88 ἃ γεοοφηΐβεά ἰηϑείξαςίοη. ΤὨεὶν οἴβος νγὰ8 ἴο ἔγανεὶ 
Δρουΐ ργεδομίης ἴο ἐπε Οεηξίεβ ἀπά βεεκίης ἴο ψίη {ῃδπὶ ἴοὸ ἴδε 

Ἑαΐξῃ. ὙὍὙηεγε ψεγα βϑοπιεῖίπιεὲ8 ἀπ ουὮ πε δπιοης ἴπεπὶ ΜΏῸ 
ἰγαάεά οὴα ἴῃς Οοβρεῖ δπά πηεγίἐεά {πε βεϊηρσίηρσ ερίπεῖ οὗ “ ΟΠ γίβι- 

ἐγαβοοῦβ (χριστέμποροι)," ἃἀπά νεγῪ βίγίησεης γεζυϊδείοηβ γε ἰαϊά 
ἄοψνη τεραγαάΐϊησς τδεπὶ ἰπ ἐς  έάσομε; ὃ Ὀυὲ {πεῖν πιϊηἰβίγν ψὰ8 ἃ 

πεεράξω! απὰ πεγοίσ οθθ. Τῇεν δραπάοηρά ενεγγίπίης ἴον Οἢγίβι 8 
βαΐίκε δῃά, ο οὐνίαϊε τιϊβγεργεβεπίδτίοη, ἰοοῖ ποιπίης ἔγοπι ἴῃς σεη- 

11|68---ῆο ἔοοά, ηο ἰοάσίης. Τωβ πον ψεγὰ ἀερεηάεηξ οη ἔδε σοοά 
οἴδοςβ οὗ πὸ Ὀοϊΐϊενεγβ ψῆεγενεγ ἔἤοΥ σψοηΐ, αηὰ ἰξ νὰ8 ἃ ἀερί οὗ 

Ποηουγ ἴο 866 {παξ {πεν βυβεγεά ηο ἰαοῖ. Οαίυβ ἢδά σίνεη ἃ μοβρίϊ- 
ΔΌϊ6ε ψείοοπης ἴο ἴπαΐ σορδην οὗ “ργορπεῖβ"; δυΐ Ὀἱοίγερῃαβ, 

αϊδονηίης ἔπε Αροβέῖε᾽ 8 δυξπογίευ, ορροβει ἔῃς γεσερέίοη οὗ 8 
Θγηίββαγίοϑ δηά ψουὰ ἥανε ἀεηίϊεά {Πεπὶ επίεγίδίησηθηῖ. Οἡ τδεῖγ 

τεΐαγη ἴο Ερἤμαεβυβ ἐποεν γερογίεα ἐς ἱῃοίάσηξ δὲ ἃ πιεείίης οὗ ἴῃς 

ΟὨυγςοῇ ; δπά 81. δοῇη τγοΐς {Π18 ἰεξῖεγ ἀπά βεηξ ἰξ ὃγῪ Πεπιεῖγίαβ, 

οοπηπιεπαάίΐηρς ἐπε δοιίοη οὗ Οαίι8 δηά ἱπεϊπιδτίης Ὠἰ8 ἱπέεπείοη οὗ 

1 τὸ δὲ κατὰ ᾿Ιωάννην εὐαγγέλιον ὑπηγορεύθη τε ὑπ᾽ αὐτοῦ τοῦ ἁγίου ᾿Ιωάννον 
τοῦ ἀποστόλον καὶ ἠγαπημένου, ὄντος ἐξορίστον ἐν Πάτμῳ τῇ νήσῳ, καὶ ὑπὸ τοῦ 
αὐτοῦ ἐξεδόθη ἐν ᾿Εφέσῳ διὰ Γαΐον τοῦ ἀγαπητοῦ καὶ ξενοδόχον τῶν ἀποστόλων, 

περὶ οὗ καὶ Παῦλος Ρωμαίοις γράφων φησί’ ἀσπάζεται ὑμᾶς Γάϊος ὁ ξένος μον 
καὶ ὅλης τῆς ἐκκλησίας. 

31 Πὲ8 Ὀδδὴ τπουρῆς ἱπογεάϊδίς ἰδὲ ἴἢς ρστεδὲ Αροβῖὶς βου! ἕανε Ὀδεεη 80 
ον] οσῖν ἰτεαῖεά (ς΄, νεῦβεβ 9, 10), θὰϊ ρτεαὶ πηδῇ ἃσὰ υ8021}γ 1688 Ποηουτγεὰ ὈῪ δεΙΓ 
ςοπίςπιρογαγίεβ [ἤδη ὉΥ δίξεσ ρεηθγαίίοηβ. 

5 χὶ -χ, Οὗ. 2 ]οῇπ το, τσ. 



[ΝΤΕΟΌΌΟΤΙΟΝ τός 

ν᾽ δἰτίης Πἰ8 ΟΠαγοῦ αἵ δὴ εαγίὶν ἀαΐε δπά γεάυσίης ἴῃς γεσαϊοϊεγαπε 
Ὀἰοίγερῆεβ ἴο ογάεδγ. 

ΤῊΒ ΤΈΧΤ ΟΕ ΤῊΒ ΕΡΙΒΤΙΕΒ. 

Τῆς δοσοπιραηγίην Οτεεῖς ἕεχε 8 ἴδε γέερία εαἰέϊο (1560) οὗ Βοδετέ 
ϑίερμδαπιβ (Εἰίεππο), σοπιπλοηΐν κηόνη ἰπ Επρίαηά 45 {πε 7 χίμ 
ἈΚερεῤέωδ.1. Οὐοηδίγυοσίεά ἔγοηι ἃ ἔενν ἰαῖε δηά ἰηξεγίου Μ55. σῇεη ἐπε 
βοίεησε οὗ Τεχίυα! Ογίεἰοβπὶ γα8 γεῖ ὑηδοτγη, ἰΐ 18 ἔαγ ἔγοηι βδιβἴδο- 
ἴογυ ; δηά {πε ργίποϊραὶ ναγίδπεβ αγὲ ργεβεηίζεά ἰη {πες ογίἰσαὶ ποῖεβ, 

Τῆε ἰοης δπὰ ρείίεηξ ἰαθουγβ οὗ ΜΠ], Βεηείεν, Ογίεβραςῃ, ϑοξηιαηη. 
Ττερο!εβ, Τἰβομπεηάογέ, αηά Ννεβίοοιε δπὰ ΗἩογὲ ἢανε οἰεαγεὰ αὐγᾶν 

πε γυδοίβῃ οὗ σογγυρείοη ἀπά γεάυσεά ἀπσεγίαϊηυ ἴο ἃ πιηϊ πηι ; 
δηὰ Ὁγ. ΕΡεγμαγά Νεβεε᾽ 8 ἑεχὲ (Βείἰ8βῃ δηὰ Βογείφῃ ΒίΡ]Ὲ ϑοοίες) 
͵ἰ8 ργορ δ Ϊν ἃ νεγῪ οἷοβε αρργοχἰπιδείοῃ ἴο ἴῃς βαογεά δυϊζοσγαρῇβ8. [ἐ 
ἰ8 “16 γεβυαϊζαηξ οὗ ἃ ςοἰϊδιίοη " οὗ ἔπε πιοηυπιοηΐαί γεοεπβίοῃβ οὗ 
Τἰβοβεηάογῇ (δίῃ εὐϊείοη, 1869-7.), ΝΥ εεβδιοοῖξ δηὰ Ηογὲ (1881), δηά 

Βεγημβαγά Νεῖὶββ (2πά εἀϊείοη, 1905). “Τῆς τεδάϊηρσβ δἀορίεά ἰη {πε 
εχὲ ἀγα ἔποβε ἰη ψῃϊοῆ δὲ ἰεαϑὲ ἔνο οὗ ἴπεβ6 εἀϊζίοηβ ἀσγεα.᾽ 

Τῆς ;παίεγία ογὶεοα 1 σορίουβ ἀηά ἐχοοιεπί. 1. Οτεεῖς Ν,55. :-- 

ΝΜ Οοάοχ ϑίἰηπαίίουβ, 4ἢ ς. Ὀἰβοονογεά ὃΚΥ Τἰβοπεηάογε ἴῃ 
1844 αηὰ 1859 ἰπ ἔπε πιοπαϑβίεγυ οὗ 8:1. Οδιίπεγίης δὲ ἴπ6 
ἴοοι οὗ Μουπέ ϑίπαὶ. Νον αἱ ὅὲε. Ρεΐεγβρυγᾳ. 

Α Οοάεχ Αἰεχαηάγίηυθϑ, δίῃ ςσ. Βκεουφσῇί ἔγοπι Αἰοχαπάγία ἴὸ 
Οοηβίαηξίπορίε ὃν ΟΥτῖ! μαςᾶγ, Ραϊγίαγοῃ οὗ σοηβεδηξίπορία 
(ἀ. 1688), ἀπά βεηξ ὉΥ Πἰπιὶ ἴο Κίης Οἤδεεβ ἰ. ἰπ 1628 Ὀγ 
{δε μβαπά οὗ Τῃοπηαβ ἤοε οἡ δε γεΐωγη οὗ [Πε ἰδξέεγ ἔγοπι 
ἃ Τυγκίβῃ εὔῦραβϑυ. Νὸον ἰη {πε Βυιεἰβῇ Μαδβεαπηι. 

Β. Οοάεχ Ναϊίσςαπαβ, 4 οθ. ἴῃ ἐπε Ναιίοδη [ἱ γαγυ δὲ οηια. 
Ο Οοάοχ Ερῃγδεηι, διἢ ο. Α γεβογίρι οὔ ραϊἰπιρβεϑέ, ες 

ονογ ἱῃπ 12ιἢ ο. ψιῖῖῃ ἃ Οτγεοῖκ νεγϑίοη οἵ {πίγίγ-εἰσῃε 
τρεδίϊβεβ οὗ Ἐρῆγδεπιυβ ϑυγαβ. ἴῃ {πε Ναίίοηδὶ {ω]}Όγαγν 
δὲ Ῥαγίβ. [πὶ 1834-85 τῃες [ἰΡγαγίαη Οδγὶ Ηδβε παά {δε 
ογί φίδι νυγιτίης γενίνεά Ὁ. ἃ σῃεηγίςα] ργοσεβ8, ἢ δρρίϊςά-- 

οὗ Οἰοδεγείπε εἰησέαγαε. Τῆς σοάεχ νγαβ ψγιζεη, ργο δ ν 
ἰῃ Ἐργυρί, ἰη 51} ο.; σογγεοίεὰ βγϑι, ργοῦδϑϊν ἰῃ Ῥαϊεβίίης, 

ἰη 6 ο. (03), ἔῃδη, ργορδδῖν αἱ Οοηβίαπείηορίε, ἰη ϑὲἢ «. 

(Ο5. 
Κ'ὶ Οοάοχ Μοβαυξηβίβ, ϑὲῃ! οθ. Βγουρπί ἴο Μίοβοονν ἔγοπι πα 

τχοπαϑίεγυ οὗ 81, Ὀἱοηγβίυβ δὲ ουπὶ ΑἴΠο5. 

1866 Ο. Ε. Οτερογυβ Ῥγοίερονιέπα ἴοὸ Τιβοπεηάοι '8 Νου. Τεερί. Ογ., Ῥρ. 
212 544. 

ΨΟΙ,. Ν. ΙΙ 
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[ω Οοάεχ Αηρεϊΐϊςυβ Ἐοπιδημ8, θὲ οθ. ἴη {δε Αηρεϊίο Γἰγαγν 
οἵ ἐῃε Αυχσυϑβιϊηίδη πιοηπίι8 αἱ ΒοπΊα. 

Ῥ Οοάεχ Ῥογβείδηυβ, ϑέἢ! ςσ. Α ραϊἐπιρβεβὲ ἔοαηά ὃν Τίβοδεη- 
ἀογῦ ἰῃ 1862 δπιοὴ ἴῃς Ὀοοΐβ οἵ Βίβῃορ Ρογβγίυωβ 
ΟΠίονεηϑβ8,8. 

Ὁ Οοάεχ Βεζξε, δῖ οὐ Θὲ οσὄ. ἴπ ἐπε [ὑἰργασν οὗ ἐῆς ἰ]ηϊ- 
νογϑ οἵ Οδηϊργίάσε, ἴο σψῆίϊσῃ ἰἃ ψὰ8 ργεβεηίθὰ ὉΥ 
Τδεοάογε ΒοζΖα ἰῃ 1581. Τῆς Οτγεεῖς τεχὲ ψ τ ἃ βἰανίβῃ 
[μΔτίη ἐγαηβϑίδείοη. ας πγχας]αϊεά, οὐυν Ερίβιϊεβ Ὀείης 

τεργαβεηξεά οἠἱν ὈΥ δε [,δεΐη νεγβίοη οὗ 8 Φοπη 11-15.1 

ΤΠοβα πιαηυϑογίρί8 ἀγα υποῖ418,2 Δηά ἴΠπαγα ἀγα Ὀαβί 68 αρνψαγάβ οὗ 

ἵἔνο δυηάγεά πιίηυϑοι!ε8 οὐ ουγβίνεβ, γαησίης ἴῃ ἀδίε ἔγοηχ ϑιἢ ς. ἴο 

16} ο.ὃ 
2. Αηείεης Νεγβίοηβ : “- 

ϑγτίδς--- 

(1) ϑυενξς Ρεβῃϊείο οὐ Νυΐραῖε, ϑγά (Ὁ) 5. Οοηίαϊηβ8 {πὰ 
Εἰγβϑὲ Ερίϑβεϊε. 

(2) ϑυερῃ Ῥῃιοχεηίδη ογ Ηεγαοίδεαη Νεγβίοη, Θεἢ ο. Τα 
τῆτες Ερίβε68. 

(8) ϑυυνεδο Ῥοσοοῖιςβ εὐϊείοη (1680) οὗ 2 Ῥεῖ. δηά 2 «πὰ 8 
ϑοπη ἔγοπι οοάοχ ἰη Βοαϊείαη []}Όταγυν, Οσχίογά. 

Υς [ματἰπ Νυΐϊραΐε, 8:1. Φεγοπιε᾿β γενίβίοη (Α.Ὁ. 882-84). Τῆς 
τἢγεε ΒΕρίϑβε]68. 

Ἐσγρίίαη--- 

(1) ὔορ ΜεπιρΒίεϊς Νεγβίοη, ϑιά (ὃ) 5Ξ. Τῇῆε τῃγες Βρίϑβι168. 
(2) 581 Τῃεραίς Νεγβίοη, ὅγά (ἢ) οὅ. Τῆς ἐῆγεα Βρίβι[68. 

Αδέῃ Εἰῃϊορίς Νεγβίοη, ἔγοπι 48 ἴο Θέ ς. Τῆς ἴῃγεε Ερίδβε!6β. 
Αὔπὶ Αγπιεπίδη Νεγβίοη, δίῃ 5. Τῆς ἴγεα Ερίβε[68. 

ΤὭσβε νογϑίοπϑ ἤανα ΠΟ 8η141} ναΐας ἔογ {πῃ ἀεξεγηχίπαϊίοη οὗ {πὸ 

οτίφίπαὶ ἑαχί. [ξ ἰ8 ἀϑυδίν ρίαίη νγϊοῃ οὗἩ βενεγαὶ ἀἰθραϊεά γεδάϊηρσβ 
τῆς ἐγαηβίαϊον πδά Ῥεΐογε δίηπ,, δαηὰ σψἢοίμοῦρ ἷ8 ΜΙ. σοηξαϊηεά ἃ 

ψογά τοῦ ραββαρα οὗ ἀουδεξμ! ἀδυςπεηείοτγ. 

[1 ἸΒΒΑΤΌΕΕ. 

ΟΙεαι. Αἰεχ. Δ ἀμηιδγαίίοηες τη ΕΡῥῥ᾿’ ϑοαη. ἰ., ἰϊ. (α τυάς [ματίη 
τρδηϑίδιίοη) ; Ὀάγπυϑ, [πὸ ὈΠ πὰ ἐεασδεγ οὗ 81. Φεγοπιε ἰη {πε Οδΐο- 

οδειίοαὶ ϑοῆοοὶ οἵ Αἰθχαηάγία (Α.Ὁ. 308-95), σοπιπιθηῖαιν οὐ {μα 

1 στρογ, ΡΡ. 345 564. 
Τῇ βίρτιβ " ἦἾ 5 δ᾽ ς βῆχαά ἴο υποΐα]8 ἄδποίε οςοτγεοιίοηβ Ὀγ ἰδῖες πδπάβ, 
5 Οσεροσυ, ΡΡ. 616 544. 4 1δὲά., ῬΌ. 803 564. 
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αι. Ερρ., ἐγαπβίαςεά ἱπίο [υαἰίη Ὁ. Ερίρμαηίαβ ϑομοίαβείσυβ; Δυᾷ., 
15 Ἑρῤὶείοίανι ϑοαπηὶς Τγαοίαέμς ερόηι (18: Ερ., βιορρίπα ἀρταρέϊγ- 
δ ν. 38); Βεάε, Ε.χῤος.; Βαυϊζηγηϊίαβ Ζίραρεηυβ (12Εἢ ο.). 

Εγαβηηυβ, 1π Ν. Τ. Απηοίαϊ,; αἵδε; Οαἰνίη (18: Ερ.); ΒεζΖα; 
Ὅδγρζον, Οοηριοπέαϊϊο ἐπ Εῤ. 2 ὕοαη.; ἵπ ὕοαημ. Εῤ. 8 Βγευὶς Επατ- 

Ταΐίο; ΔΝ εἰδιείη ; Βεηρεῖ; [«ὕςκε; Οἰβῆαυβεη; Νεαηάερ (18: Ερ.); 
Ὀαβιογάϊεοίς; Ηυΐδεγ ἰῃ Μίεγεγ (ἰγαπβίδίεα ὃν Τ. ἃ Τ. ΟἸαγὴ; 

Βγϑυης ἰῃ [!}Δπρὲ; ΑἸΐογά ; Ηδυρε (18: Ερ., ἰγαηϑβϑίαϊεά ὃγ Τ. ἃ Τ. 

ΟἸαγίὴ ; Εοίῃο, 6» ἐγείε Βγὶς ϑομαηηπὶς ῥγαοί πον ἐγαἰ ἄγέ (α θεδαξίξα! 

πο) ; Αἰεχαπάογ ἰη ϑῤεακεγς Οοηυπεπίαγγν ; ῬΙαπηπηεγ ἰπ Οαριδγί ρε 

ΒΒ διε; ΜΝΜεβίοοει, Τῆε Ἐῤὲδεϊθς οΓ 58.. ὕοΐη; Ἡ. . Ηοϊεζπιαπη ἴῃ 

Ἡαμά-εονηοπίαν σι Νεμοη Τεσίαγιεπέ,; Βειημαγά Νν εἰβ8, δὲς ἀγεὶ 

Βνίοζε ἄες 4. γο.; Ἑαγταγ, Εαγίν Ῥαγς οὐ ΟἈγὶϑἐϊαπέν, σΒαρβ. 

Χχχὶ-νἱΐ.; Οοχ, Ῥγίυαίε 1,εἰέεγς οΥΓ δὲ. Ῥαμὶ απάὰ δὲ. ϑοΐη; δατῖςα, 

Ἐρῤ᾽κεῖες οΓ 5ι:. οβη; Εἰϊπαΐαν, Εεϊϊοιοσ μὲ ἐπ ἔἶς 1,136 Εἰεγπαὶ; ἴἀν, 
Τεςὲς ο 1,136 ([μεσΐαγεβ οα 18. Ερ.).} 

1 Το ἵν ἰλϑὲ ἀρρελγὰ δἷϊεγ [Πὶ8 φοτωυλθπίασυ ννὯ8 τττεη. 



ὈΪο Ζϑα ᾿γ (τοοοῖς 



ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 

ἘΠΙΣΤΟΛῊ ΚΑΘΟΛΙΚῊ ΠΡΩΤΗ!. 

1. 1. Ὃ "ἮΝ " ἀπ᾽ ἀρχῆς, ὃ ἀκηκόαμεν, ὃ " ἑωράκαμεν τοῖς ὀφθαλ.- Ἀδν. ἵ. 4, 
μοῖς ἡμῶν, ὃ ὁ ἐθεασάμεθα, καὶ 3 αἱ χεῖρες ἡμῶν " ἐψηλάφησαν περὶ " ]οΒη ἵ. το 

1 8εε Ιπίτοά,, Ρ. 243. 

ΞᾺ εῖεε ἷω 
16. 

ἃ ]οδηΐ. 1. οἴακα χχὶν, 39; ]Ο.Ὡ χχ. 27. 

"Τετῖ. (46 Απίνι. 17; αν. Ῥταλχ. 16) ηυοῖεβ ἔμυ8: φμοά σἱάδηιμα, φμοά αμάοῖ- 
“ππ5, οομῖῖς ποείγὶς υἱάϊηιμς σε νιαῆμ5 ποςίγς εοπέγεοίαυεγμμέ ὧδ τόγηιομέ υἱέα, 48 
«βουρᾷ τοδάϊηρ ὃ ἐθεασάμεθα, ὃ ἀκηκόαμεν, ἑωράκαμεν τοῖς ὀφθαλμοῖς ἡμῶν, κιτιλ. 

ΤῊΕΞ ΕἸΒΒῚ ἘΡΙΒΤΙΚΕ. 
ΟΠΆΡΤΕΚ 1.---τῖνν. σ-4. Τῆς Ρτεΐδοε. 

“Ἴηδϊ ψ ΒΙοἢ νγν85 ἔγοπὶ ἴῃς Ὀδερίπηίπρ, 
ΠΟ νὰ πᾶνε μεαγά, νῃῖο ἢ να μάνα 
δέξῃ Ὑ ἢ οὐν ογεδ, ννὨϊοἢ ννε θεμεἰά δἀπὰ 
οὐγ παπάβ ἔοἷϊ, οοποοσηίηρ ἴ6 νγογά οὗ 
11ὲ--ἀηὰ ἴδε 1,16 τγᾶ8 πιδη βίος, ἀπὰ 
ΨῈ δᾶνα βεεῆ ἀπά τεβευ δηᾶ δηποῦποα 
το γου ἰῃς 1ω|ξε, τῆς Ετεγηδὶ 1ωἷξε, ν ο ἢ 
ν5 ψΠ ἴῃς Βδίδοσ δηὰ ννᾶ8 τηδηϊεβιεὰ 
ἴο υ8---ἰτᾷδζωπσι πο να πᾶνε βεεη ἂπά 
Βεασά, γε δηπούηςς ἴο γοὺ αἶβο, ἴῃδϊ γα 
αἶβο πᾶν πᾶνε ἔα] οννβαΐρ ἢ υ8. Υεᾶ, 
δηά ουζ {ΕἸ ]ονν ΒΡ ἰ8 νυ ἴπς Βδίμοσ δπὰ 
νὰ Ηἰβ ὅοὴ [6808 ΟἾγίδι. Απᾶ τ 688 
τοίηρβ ψὰ ἂς νυ πρὶ τῇδξ ΟΌΣ ἸΟῪ ΠΊΑΥ 
δε {1811εἀ.᾿ 

Τῆς Αροβεῖς πεῖε οδδγδοίοεῖβεβ δηδ 
Τοπηπηοηάβ ἢΐ8 αοβρεὶ (οὐ, πιγοά, Ρ. 246). 
1. 1ἰ5 ἐλενιθ-- μα δλτὮ]ν [16 οὐ [681.5. 
Νὸο πιογε ὈΪορταρὮυ, βίης [6818 νγνᾶ8 ποῖ 
οπ6 οὗ ἴμε “μι! ἄγεη οὗ πιεη Ὁ τῆς Εἴετ- 
8] ὅοη οἵ ἀοᾷ, τῇς ννοτὰ πιδάς ἤξβῃ. 
(α) Απ ἱπεθβδθῖς ννοη δ θὰς πο ἄγεαγ, δῇ 
ἰπάυδιιδθ] 6 τγοϑιν. ΗἱἰβΒ τεδάδσβ πιὶρῃς 
ἄουδε ἰξ, βίπος ἔπεγ Ὀεϊοηρεά τὸ ἃ ἰδίεσ 
Βεπεσαίίοη δηὰδ παὰ πδνεσ δβεθη [6808 ; 
δῬυς 51. ]Ϊ᾿οῃπ μαὰ βεθη Ηίΐηι, απὰ ἢς δ8- 
8υτε5 1π6πὶ, τῇ οἰαρογαῖα ᾿ἱτογαιίοη, πὲ 
ἰξ ἰ8 πὸ ἄγεᾶασω : ""Τβεβε ευεβ Ῥεμεϊά Ηΐπι, 
1πεβ6 μαπᾶβ ἔεῖς ΗἩΐπὶ". ““ Βεοδιιβα,᾽" 
8Άγ8 Οδϊνίη, “πε ρσγεαῖπεββ οὗ ἴῃς τηϊηρ' 
ἀΔεπιαπάςα τπᾶῖ [8 ἔγατῃ βῃου!ά Ὀς οετίδίη 
δηᾶ ργονβά, Ὧς ᾿ῃ 8188 τηυσῇ δἵ [15 ροίης". 
(δ) Ηἰ8 παγσαῖίνε ννὰ8 πεο}ββϑαγὶὶν ᾿ηοοτῃ- 
ῬΙεῖς, βίπος ἴῃς ἱπβηΐϊε τενεϊδεϊοπ τνᾶβ 
ἵατρετ ἴθδη δἰ8 ρετοεριίοη οὐ υὑπάεγβίδηά- 
ἰῃρ οὔτ, “ΗἬ Ψψουϊά ρίνε Οπὶγ ἃ [{π||6 

ἄτορ ἔτομι ἴδε δεᾶ, ποῖ ἴδε 8εᾶ ἰΐβεῖζ" 
(οι). Α Τσοπιρίεῖα ὈἱορταρὮΥ οἵ [εβι18 
ἰδ ἱτῃροββίθ]ς, βίπος ἔπ ἄδγβ οὗ Ηἰβ ἤςβϑῃ 
ἅτε ΟΥΪΥ ἃ βερτηεπί οὗ Ηἰ8 116, ἃ πιοπηεηξ 
οὗ Ηἰβ εἴεγπαδὶ γεᾶσβ. 2. Η ἐς ἐλτροος ἐπ 
ἰὸν δὴ : (α) ἐδαὶῖ Πὶ8 τεδάειβ τηΐρμι 
Βῃδγε ᾽18 Ποδνθηΐν ἔε!]οννϑμὶρ; (δ) (δ αξ 
διί8 ἰογ πιίρῃς Ῥς {18]1ςἅ. 

γεῖ. 1. ὅ, ἐκ. ἴτε Τοροβ δηά μ6 
Ετεγηδὶ 1.16 ψ μοι Ης τηδηϊεβιεά, ΟΥ 
ν. 4: πᾶν τὸ γεγεννημένον Υ]1} ποῖα. 
ἦν, ““νετθυπιὶ δετεγηιδεὶβ βἰρηϊβοδείνυτα 
ποῦ Βαρεηῖβ ἰπἰείυτα " (Οίεπι. ΑἸεχ.). 
11“ ννᾶ8᾽᾽" δγβ ἰϊ “ννᾶ8 τηδηἠπεβιεά ". ἀπ᾽ 

ἀρχῆς, ᾿λλΆΡῚ (αεη. ἱ. 1. Τμε 
ἜΝ Αἰγεδᾶν ψνὰ8 ψψῇεη εἰπε Ῥεράᾶη. 
“ Τῆς ἀεδίεξη οὗ ἴῃς Αροβίῖε 18 ἴο σεαπῖονε 
τῆς ἰάδα οὗ πονϑῖν νμὶο ἢ οουϊὰ Ια6β8εη 
τῆς ἀϊρηίν οὗ τῆς ἀοβρεῖ" (Ὀ(αἱνίη). Οὗ, 
Αἴδδη., ϑγηποῤβ. δεγῤί. ϑαογ. ; θεολογῶν 
δὲ ἐξηγεῖται μὴ νεώτερον εἶναι τὸ καθ᾽ 
ἡμᾶς μυστήριον ἀλλὰ καὶ ἐξ ἀρχῆς μὲν 
ἀεὶ τυγχάνειν αὐτὸ νῦν δὲ πεφανερῶσθαι 
ἐν τῷ Κυρίῳ. ἀκηκόαμεν, “νψνὲ Πᾶνα 
ποιά"; εἰπε τὰς εὐϊτοτγία! “ννα " (οἱ, 
Εοπ!. ἱ. 5; ΟΟΪ. ἱν. 3); οἵ, ψιτἢ Γἱρδείοοι, 
51. ]ομη δηὰ {πε εἰάετβ οὗ Ερμεϑι8 ΠῸ 
δά οεγεβεά τῆς δυϊπογβῃὶρ δπὰ δυϊπθη- 
τἰοίν οὗ τῆς ἀοβρεὶ (χχί. 24); οὐ “1 δηά 
ἴδε τεβὲ οὔ ἴῃς Αροβιῖεβ "--τ-ποῖ ΠδΆσΒΑΥ 
Ῥυαξ ἴῃς τεβεϊπιοαν οὗ ευξ - υνἱτπαββεβ. 
ἐθεασάμεθα, ““ννε Ὀεμοϊά᾽".---ἃ 5; οἷς 
ΨΒΙΟΒ Ῥγοκε οὐ οὖσ δβιοηϊβῃβαᾶ νἱβίοη. 
ΤΠΐβ 866 πὶ5 ἴο Ὀς τῆς ἔοσος οὗ ἔπε ἰγϑῃβὶ- 
τίοπ ἔγοτι ρεγίεοι τὸ δοσίβι, «που ρῇ ἰδ ΠΊΔΥ 
δε 5 ΠΊΡΙΥ δὴ ἰπβίδπος οὗ ἴῃς ἄδξοδὺ οὗ 
τε ἀϊδεϊποιίοη δεΐννεεη ρεγίεοϊ δηὰ δογίβι 
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[ἸοΒα 1.1, ἔτρῦ λόγου τῆς ζωῆς 2. καὶ ἡ ζωὴ ἐφανερώθη, καὶ ἑωράκαμεν, 
εἴομοι, τ, καὶ "μαρτυροῦμεν, καὶ ἀπαγγέλλομεν ὑμῖν τὴν ζωὴν τὴν αἰώνιον, 

Ἀεὶ, ὃ δ ἥτις ἦν' πρὸς τὸν πατέρα, καὶ ἐφανερώθη ἡμῖν ᾿ 8: ὃ ἑωράκαμεν καὶ 
ΒῊ9 ΡΣ ἀκηκόαμεν, ἀπαγγέλλομεν ὑμῖν, ἵνα καὶ ὑμεῖς " κοινωνίαν ἔχητε 

ἶν. 20; ΣΥΝ μεθ᾽ ἡμῶν - καὶ ' ἡ κοινωνία δὲ ἡ ἡμετέρα μετὰ τοῦ πατρὸς καὶ μετὰ 
1 ]οβη ΐ. σ, τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ - 4. καὶ ταῦτα τ γράφομεν ὁμῖν, ΓΑ͂ΝΕ 

2. 
κ Αςίδ 1ΐ. 42. 111. 24; ]ομῃ χνὶϊ. 21 ; 2 Οοσ. χἱἰἑὶ. σ᾿ 8. τὰ ἰϊ. 12, 13. 

ἢ και υμιν ΦΑΒΟΡ, ϑγενέ, 888., Αεῖδ., Ασῃ)., εἀά, 

(ϑδεε Μουϊίοη᾿δ ἄγαν. οΓ7 Ν.Τ. αζ.. ἰ. 
ῬΡ. 142 (.). ν: ἴπε ψογά ἰβ8 
υδεὰ οὗ [δε [υπΊ ] πρὶ οἵ ἃ ὈΪ πὰ πιλη ἰπ 
αεη. χχνὶ!. 1:2 υΧΧ μή ποτε ψηλαφήσῃ 
με ὁ πατὴρ. περὶ, ὁ» Βείγεϑ ἀες Ἡογίες 
ἀες “ἐδ εη5 (ἩοΙἐΖπιδηη) ; ἐ.6. “ὟΝ ἀϊά 
ποῖ ρτάβρ 411} τε Ψψοπάσς θυϊ ΟὨΪΥ 118 
βκίγίβ", “ονι Ἡγογίς ἀθ5 1,εδδης 11} 
εἰ νεγκἄηδίρεη, ἄδπη ἐὰν εἰ δε νετκὔη- 
ἀϊξεη χὰ Κὔπηδη, ἄδλζυ ΣΝ] εὐ βίο ἢ 
πίοδε ἱπ ϑιδηάς " (Εοίμε). τοῦ ον 
τῆς ζωῆς, “τὰς ννοτὰ Ψῆο ρἶνεβ 11ἴπ," 
“ᾷΔε8 Ψνοτγίεβ, οἤπε ὑεῖς ῆεβ 68 Καίῃ 
1ερεη οἷδε" (Ηοϊιζπιαπη). Οαϊνίπ : 
“Αδηϊανυβ ἰΙοοο δορί μεῖὶ ῥσὸ Μίνιῆςο ". 
οι ς᾽ Β “ ἀδβ νογι νοῦ Γεθ επ (τε τνογὰ 
ςοηςοτηίην [1{6} 18 Ῥαυϊπε (ς΄. ΡΠ]]. 11. 
16) Ὀυὲ ποῖ ᾿ομαπηίηα. 

ΕἸ. 2. Α Ρδσζοηιμοβίβ στεϊεγαϊίηρ ἴῃς 
δβδβύγδηςς Οὗ ἴῃς τελ᾽ ἐν οὗ ἰῃς τηδηϊεβίδ- 
τίοη, Ὅς Αροβῖϊε πεᾶρβ αββιγαηος ὕροη 
δββυσγδῆος ὙΠ εἰαογαῖς ετρμδβῖβ, δηᾶ 
τδε ουπηργουβηεβ8 οὗ μἰ8 ἰδηριασε βου! 
τοῖ θ6 τεπιονεὰ ὃὉγ ἀενίοεβ οὗ σοῃϑβίπιο- 
Ἰοη οὐ ρυποιυδίίοη, πηακίηρ νετο Σ ἃ 
οοπιρίεῖς βεηΐεποε : (1) “ Ὑμαῖ ψ δίς ἢ 
ψᾺ8 ἴτοπὶ ἴῃ Ὀερίηπίηρ (18) ἴμᾶὲ νϊοἢ 
νὰ ᾶνα δΒεατά, εἰς." τῶ “Ἴδε ννῃϊοἢ 
ΒΘ ἴτοῦῦ πε Ὀερίπηϊηρ, ψ ΠΟ ψα 
μᾶνα βεθῆ.. .. δεμεῖά, ουὖγζ παπάβ 4180 
Βαπάϊεά", ΟΛ Τετγῖ, ἰπ οτῖῖ. π᾿ μαρ- 
τυροῦμεν, δοςοτάϊηρ ἴο τῆς 1,οτά᾽ 8 Ρασείπρ 
οδδερα (οἷ. ]ομη χν. 27; [υυκς χχίν. 48; 
Ας(8 ἱ. 8). ἡ μαρτυρία ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ 
Ἐεν. ἱ. 2, 9, χῖχ. 10) τνᾶβ ἴῃς δροβίοϊϊς 
παγγελία. ἀπαγγέλλομεν, κ, τ΄λ. : 

“Ὑ͵Ώεπος Ψα ρψαΐμει ἴπδὶ ΟἸγῖβὲ σδηποῖ 
ῬὈς ῥγοδομεά ἴο υ8 ψἱΐδους [6 Ηδανεπὶν 
Κιηράοπι Ὀείηρ ορεπεά τὸ 8, 80 τμδῖ, 
Ῥεΐηρ νακεπεὰ ἔγοπλ ἀδαῖῃ, νγὲ τῆδυ ᾿ἷνε 
τὰς [ οὗ αοἀ " ((αϊνίη). Οὔβεγνε τπ8 
ποῖς οὗ ννοηᾶεσ ἴῃ πε Αροβεῖε᾿ 5 δηριᾶρο. 
ϑρδδοῦ [4118 δίπι. Ης ἰαδουτβ ἔοσ 6δχ- 
Ῥγεββίοῃ, δὐάδϊηρ ἀεβηϊίοη το ἀεβηϊίοη. 

γεσ. 3. ὃ ἕωρ. καὶ ἀκ., ποῖ πΊοτεῖν ἃ 
τεβυτρίοη Ὀυϊ ἃ τεϊϊεσαίοη οὗ ἴῃς ρτο- 
ἰΔβῖ8. καὶ ὑμεῖς, “γε 4180 ψο Πᾶνε 
ποῖ βεέη [}|Ἐ6βυ8. κοινωνίαν, ποΐ ΠΊΕΙΕΙΥ 
Κηονϊεᾶρε τπγουρἢ μεᾶγβαν οὗ νμδὶ τὩς 
ΑΡροβῖῖεβ δαδ κΚπονῃ 248 εὐδ- ΠΏ 68568, 

ὉὈυϊ ρεγβοηδῖ ἀπά ἀΐγεοὶ ςοπηπηυπίοη ἸΒ 
τῆς ἰἰνίηρ ᾿μοτά, ΤῊϊς 8:1. [ομη ργοςεςάβ. 
ἴο πιδίςς ρδίη. Ὑπὲ ρῆγαθε καὶ... δὲ, 
εἰ... Ὁέγο, αἰφμα εἰΐα», ἱπιτοάυοεβ δπ 
ἮΝ δ φὴς δὐάϊιιοη οὐ ἀχρίαπαιίοη (οὐ 
7ομη νὶ. σι, νἱῖ. σό, 17, χν. 27; Αςίδ 
Χχί!. 29ς; Ηδῦ. ἰχ. 21; 2 Ῥεῖοσ ἱ. 5). 
“ΟἾτβὲ 8} Κ8 πὸ Ἰἰοῆρες ἴῃ ἴ6 ἤδβῇ 
διηοηρ υ8, υς Ης ἀρρεᾶζβ 81} ςοπιίπυ- 
411γ το ἴῃς ννοσ ἃ οὔ πεῃ δηὰά γενεδῖ8 Ηἰπι- 
58ε] το πόδε πο ἰονε Ηἰπι. Τ᾽ Ὠγου ἢ ζδιὮ 
ἃ τελ] ρωδβοπδὶ οοηίδος 8 ἴῃς ΟὨὩτγίβὲ 
ποῦν βἱοτίδεὰ ἴῃ τῇς ϑρίγιε 8 ροββίδὶς" 
(Κοιδε). ὙΠετε 18 ἃ ργδοίουβ οοπδίσαϊηξ 
οἡ 11 ψῇο κπονν τὨϊβ ὈΙεββεὰ {6 ]Ποννβῃὶρ 
το Ὀείπρ οἴποῖβ ἱπίο ἔξ, Ολ σ ὍὉος. ἴχ. 
16. Βυηγδη, ῥὑγείδςς ἴο Τὰε Κεγωμξαΐενι- 
ϑίημδ ϑαυεξά : “1 πᾶνε Ὀδδῃ νἱ]ε τὴγ- 
8βε!, δυϊ πᾶνε οδίδίπεά πιοου, δηὰ 1 
ψουὰ πᾶνε τὴν σομηρδηΐοηβ ἱπ βίη ρᾶγ- 
ΔΚε οὗἁ πιϑῦου ἴοο, δηᾶ τπεγείοσε 1 πᾶνε 
ντῖς τ 5. Ππ||6 οοῖς"., 

γεν. 4. ἡμεῖς, οἰελι!ν τῃς εὐϊιοτίαί 
Ἰυγαῖ, Τῆς τελάϊπρ ὑμῶν δεεταβ αἱ {με 
8βὲ ρίαπος τῆοσε δἰγαοῦνε ἰπδη ἡμῶν 45 

ενἱποίηρ ἃ ρεπογουβ 80] 1οτυάς οἡ ἴδῈ 
ῬΡϑεῖ οὔ τε Αροβεὶς ἴογ ἴδε πίρῃεβε ροοᾶ 
οἵ δὲβ τοδάεϑβ, υἱζ., τῆς δ] Δ] πλεπὶ οὗ [πεῖς 
Ἶογ. Κοίδε: “Δ ες ἐδ ψνεῖβ, ἀδββ 488 
σαηῖδηρ! με ᾿εθδη ογβοπίεπεη ἰδὲ υπά 
δὲ τηΐϊὶ ἀδπιβεῖρεη υπὰ ἀλάυτος πιῖε ἀεπὶ 
ψαῖες Θεπιείπβομαῖς βαρεη Κκδηπ, ἀεββεη 
ἩεῖΣ πιυββ ΠΟΟΐ βοπίαρεη". [πη {γυῖδ, 
Βοννενεσ, ἡμῶν ενίποεβ 8 5111} τῶοσε βεποσ- 
οὐδ ϑο]οϊτυἀε---ἰἢς ναῦν βρίγί οἵ εβιβ. 
ΑΒ Ηε οουἱά ποῖ ὃ ὨΔΡΡΥ ἱπ Ηδάνεη 
νπδουϊ υ8, 80 ἴῃε Αροβεῖς᾽ Β ον ννᾶ8 ἰη- 
Ποπιρ]εῖς ὑη]|ε88 δὶβ τοδάεσβ βῃδγοὰ ἴξ. 
ΤΟ. ϑαιαυεὶ Ευτςμετγίοτζά :-- 

“ΦΟΒ ἴζοπε βοὺ] ἔσγοπι Αηννοιῃ 
Μεεὶ τὲ δὲ αοὐδβ είρμε παπά, 

ΜνΥ Βοάνδη "911 δῈ ὕννο πθάνθῃβ 
ἴῃ Ιτωπηδπυε 8 Ἰαπά.᾽" 

νν. 5-ιο. Τῆς Μεββαρε οὗ 186 Ιποᾶτ- 
παίίοη δπά ἴῇς Ὀυΐν νὨίοΒ 1 Ὀσίηρβ. 
“Αηὰ 8 ἰ8 ἴπε πηεβδαρὲ βίο να 
πᾶνε πεαγά ἔτοπι Ηἰπὶ δῃὰ δε δηπουῃο- 
εἶπ ἴο γου, τπαὶ αοά ἴδ Ἰρδῖ, ἀπά ἀατγι- 
π688---ἰη Ηἰπὶ ἴῃετε 18 θοῆς. [1 ΜῈ ΒΑΥ 



2--7. ἸΩΑΝΟΥ ἃ 171 

5 ἡ χαρὰ ἡμῶν] ἡ πεπληρωμένη. 5. Καὶ αὕτη ἐστὶν 3 ἡ ς ἐπαγγελία 35 70 Ἀπ ". 
ἣν ἀκηκόαμεν ἀπ᾽ αὐτοῦ, καὶ » ἀναγγέλλομεν ὑμῖν, ὅτι ὁ Θεὸς φῶς χοί. 
ἐστι, καὶ “ σκοτία ἐν αὐτῷ οὐκ ἔστιν οὐδεμία. 
κοινωνίαν ἔχομεν μετ᾽ αὐτοῦ, καὶ ἐν τῷ σκότει περιπατῶμεν, ψευ- 
δόμεθα, καὶ οὐ ποιοῦμεν τὴν ἀλήθειαν" 

20, ΧΥΟῚΣ, 

6. " ἐὰν εἴπωμεν ὅτι 
ἡμῶν (". 
ἅ{58ι, 4. 
1: 

ῬΜειϊι. 
ἡ. "ἐὰν δὲ ἐν τῷ φωτὶ ο 

περιπατῶμεν, ὡς αὐτός ἐστιν ἐν τῷ φωτί, κοινωνίαν ἔχομεν μετ᾽ Ἐν τι; 
ἀλλήλων, καὶ "τὸ αἷμα ἸΙησοῦ Χριστοῦ 4 τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ καθαρίζει δ 

χ Ῥεῖεσ 1. 12. 
12, ΧΙΣ, 35,36.Ὁὁ 8. Εχοά. χ. 22, 23. 

ᾳ ]οδ ἱ. 4, 5, 8, 9, νἱϊ!. 12, ἰχ. 5; [Δπ|6ὲ ἱ. 17. 
ἘΗδοδ. ἱχ. 13, 14. 

25, ΧΥΪ. 1, 
14. 15. 

σ ἰϊ, 4, ]οδη 1]. τρ-21 ; ]οΒη, νἱἱ. 

τ υμων ἜΘΕΣ, ϑυτρδ,, Νξ., Οορ., Αει., Αστλ., Αὐξ. ; ἡμῶν 3 Β1,, πιᾶῃγ πλίηυδο., 
ϑγενε, 848., 

3 εστιν ρον ΕΙΣ εἀά. 

οἱ ἀγγελια ΟΑΒΚΙ, ὅϑυτνε., ΝΕ. (απη μη αο), Αεἰ., Ατπλ., Αὐξ. (απρμ ἐξα ϊο), 

4Ἰησου Χριστον ΑΚΙ,, ϑγῖρδ, νᾳ., σορ., Τετί. (46 Ῥωμάΐε. 10), Αὐρ. ; ὁπ. Χρισ- 
τον ΒΟΡ, Ἔγενε, 54ῇῃ., ̓ Δτη. ῳ οἀά, 

ὃ καθαρισει οΓ καθαριεῖ Βοπλε ε88ε: Δι Ποτίεῖεβ, Οορ., 548., Αὔρ. (ῥεγραδὶ!). 

τδδῖ ννε μᾶνε ἔεϊ!ονν βμὶρ ἢ Ηἰπι δηὰ θα 
νναϊκίηρ ἰπ τς ἀδτγκηεββ, ννα 1ἰεῈ ἀπά τα 
ποῖ ἀοίηρ ἴμε Ττυῖμ; θὰς 1 νναὲ ῬῈ δὶ κ- 
ἱῃρ ἰπ ἰὰἢς ᾿ἴρῆϊ, 48 Ηε ἰβ ἴῃ τῃ8 τρῶς, ννῈ 
Βανς ἔε! ον βηὶρ ἢ οπε δποίδεσ, πὰ 
τῆς δΙοοά οὗ [6808 Ηἰ8 ϑοη οἰεδπβείῃ υ8 
ἔτοτῃ ὄνεῖυ δίῃ. 1 νγνὰ βῪ τῆδι ννὰ μανα 
ποῖ βίη, Ὲ ἃγῈ ἀεςεϊνίπρ ουτδεῖνεβ δπὰ 
ἴῃς Ὑτυϊῃ ἰ8 ποῖ ἱἰπ υ8. ΙΓ ννα ᾿ςοηπέξβα 
Οἷα 8'π8, [δ] 8 Ης δηά γἰρῃίθουβ ἴὸ 
[οτρῖνα 8 ἴΠ6 8'η8 δηὰ οἱδδῆβε 08 ἴτοπι 
ἜνΕΣΥ υπτὶρμεουβηεβθ. 15 ννε βὰν {πὶ 
νε ἢᾶνε ποῖ βίἰπηςἃ, γε ἃτε πηδκίηρ Ηἰπὶ 
ἃ ἴατ ἀπά Ηἰβ Ὑγοσά ἰβ ποὶ ἱπ 88." 

νει. 5. ἀγγελία ἱἰπ ΝΙΤ. οπῖγ Βετῖα 
δηά {{- 11. ἐπαγγελία ςου]ὰ ΟὨἱν πιεδῃ 
4“ Ῥσοσηῖβα " (7. ἰΐ. 25). ἀπαγγέλλειν. Δηά 
ἀναγγέλλειν ὈΟΙΏ πιελη “ Δηπουπος," τῃς 
ἕοσπηοσ Ὦ ταΐεγεηος ἴο [86 βουζος οὗ 
δε τιεββαρε (ἀκηκόαμεν ἀπ’ αὐτοῦ) ἀπά 
τῆς Ιδἴῖες ἴο ἰἰ8 ἀεβιϊπδιίου. “ θκοὰ 
Ελέμς ἀπηπμποίαυΐ, γεπμποίας ἀαῤοΞέοϊμς " 
(Ηδυρι). οὐκ ἔστιν οὐδεμία : {πε ἀουδῖε 
περδῖνε πη ῖκεβ ἃ βίγοηρεγ περαῖίνε (οὐ. 
1υκε χχί. 53). ΤῊΣ τηδηϊεβιδτίοη οὗ 
αοά ἴῃ ΟὮσιβὲ ννᾶβ ἴο ἴποβε ψνῃο Ῥεδμεϊὰ ἐξ 
ἃ βρ᾽επάϊὰ ρίογυ, [πς Ὀγεακίπρ οὗ ἃ στεαῖ 
1ρδι πο ἴδε ἀδικηεββ οἵ ἃ βἰηΐυ δηά 
δοσσον αι ννοστϊὰ. ΟΛ Μαδαῖῖ. ἱν. 14-16. 
τι ρῃς πηεᾶπδ νναστηῖῃ, Ποδ 1, βιρῃῖ, ἰπ ἃ 
νοζὰ “ 1{π" (ο. νετ. 2). 

τῖρδι ἰδ ρίνεη τπαὶ "6 ΠΊΔΥ “ΜΑΙ ἴῃ 
πε" δηὰ δηΐου 118 δἰ εββίηρσβ. [{ 15 τῆυβ 
«αὶ τῃε αοβρεῖ δείαίπϑ [18 επὰ δηὰ ζυ]- 
818 118 ρῬυγροβε ἰπ 8. Τῆς Αροβιΐε πον 
Ῥιος τὸ ννᾶσῃ ἢἰβ τεδδετβ αρδίπβε ἔν Ὸ 
Βιεζεβὶεβ Ὡς ἢ ἱρπογεὰ (18 οοηάϊτοη οὗ 
Βεδνεηΐν [6] ον ΒὮΙΡ. 

νν.6, 7. Τῆς Πεγεβὺ οὗ Απιϊποπίδη- 
ἰβγη, τερτεδεηίςὰ ἡ {πε ΝΙοοϊαἰϊδηβ (οὐ 
Ιπιτοά, Ρ. 248). ἐὰν εἴπωμεν, ἃ ρεηῖὶς 

δηὰ Ἵπασί δ] 6 Ὠυροιμεβίβ. Ης ἄοεβ ποὶ 
ἐβαηρς δί8 τεδάειθ ἢ δοίυδ!ν Βοϊ ἅ- 
ἴῃς 1818 ρεγηϊςίουβ ἀοοιτίης, ἀπά δ6 
ἰποιυάεβ Ὠϊτηβε (᾿νε, ποῖ “'γε᾽". 

περιπατεῖν, εν. Ὥ 27, οἵ τε ψποῖς 
φουσβα οὗ 11. Τῆς ὅτεοὶ ΡῬῶγχαβε ἰδ 
ἀναστρέφεσθαι (εοπυεγεαγὶ). αοά ἰδ 
1ιἰρῆς δπὰ βίῃ ἀδλεκπεββ, ῥεζεαέα ἐεμεδγα 
σεμέ (Αρ.), δηά ἴξ 18 ἱπιροββίθ)]ς ἴο δὲ 
Ἰἱνίης ἴῃ βίη οσ ςοπιργοπηἰ βίπρ ϑτῃ ἰξ ἀπά 
Αἴ τῆς βάτὴς δνῶδ ΝΣ εηϊουΐηρ ἔα] Ἰοννβαϊρ 
ἢ αοά, δόμεθα: ννε πηδᾶν δοῖΐενς 
τῆς 11, ἴτω 8βε!-ἀεςείνεά (νεῖ. 8) ; ἴοτ 
ἀϊδοδεάΐεποε το ἴδε Ὑχυῖῃ Π1π45 υ8 το [ξ. 
Ἐπονίςάες οοσλαβ ὃγ ἀοίηρ (ο΄. [οδπ νἱΐ. 
τῆν τὴν ἀλήθειαν, δες ποῖε οῃ νεῖ. 8. 

ΑἸκιηρ ἴῃ ἐαίς Ἰρῃς" Πα8 ὕνο Ὀεββοά 
ἐϑαίταν (ἡ "ΓΕἸἸοννβρ ἢ οπς 
Δποίμετ," ΒΊΟΝ πᾶν πηεδη εἰμ οτ γεζίοισ- 
σλίῤ τοί ἐμ Οοά---Ης τοῦ ἐκ εἰς ἀπά 106 τοὐίκ 
Ηΐνι (Αυρ., Ταν.), οἵ εονιριμηΐοη οὗ 
ϑβαὐπέ5-- -οἿ {εϊϊοτο- δεϊδευσγς τοὐἐλ μ5 ἀπά 
τος τοὐέκ ἐκένι. Ιῃ ἰδεῖ ἴπα οπε ἰάεδ ἱπὶ- 
ΡΙΐε8 (Ὡς οἵδε. ὙΠΟῪ τὰ ἰπϑεραγαῦῖςο. 
Οοπιπηυπίοη ἢ οὐ Ὀγεΐηγεη ἰ8 {πε 
ϑόπβεαὺ εῆςς δηὰ ενίάεηςς οὗ ςοτηπιυηΐοπ. 

οἄ, ΟἿ ἵν. 20. (1) “" ΟἸξαβειηρ, 
ἴῃ τῆς δ]οοά οὗ [εβι18." τὸ αἷμα Ἰ 
οὐ [πβηΐτε θαοτίβοε ἴοσ 1π8 βίῃ οἵ ὑπὲ 
νψοσά--- ΝΟΤ, ρῆγαβε οὗ ρεου]δ Ῥοίρ. 
ὭΔΠΟΥ πὰ πλρτδῦςε. ΓΗ Ιρπδῖ. αὦ 
Κονι. νὶϊ. τὸ εἴμα αὐτοῦ, ὅ ἐστιν ἀγάπη 
ἄφθαρτ' ος. Ὡς ν ΨΑΙΚ ἴῃ τῆς ὑπὸ 
τδαι Εει οπαιγβιος Οὗ πε Ἰεπρὶβ τὸ 
ψὩΐοἢ οὐ μα8 ροπε ἰῃ βδοσίῆςε ἴοσ οὖσ 
ΒΔ ΚεΒ, ἰ8 ἐνὲσ Ὀεΐοσε υ8, πὰ {πε δπιαζίηρ 
βρεςίδοϊε βυδάϊιεβ οὖγ Πεδγίβ, ἰδῖκεβ ροβ- 
βεββίοῃ οἵ ἰμεπὶ, απὰ ἀγῖνεβ οἷἱκ ὄἼνεῖγ ενὶ] 
αῇεοτίοη, ΟΛ Οδιμπεγης οὗ δίεπα : “" ΤΒα 
ὈΙοοά δηᾷ ἴοᾶσβ οὔιπε Ὠϊνίηε ὅοη ἂτς δ0]6 
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μα ἡμᾶς ἀπὸ πάσης ἁμαρτίας. 

ΙΩΑΝΟΥ ἃ Ι. 8-τἰο. 1]. 

8. ᾿Εὰν εἴπωμεν ὅτι " ἁμαρτίαν οὐκ 
34, χῖχ. τι. ἔχομεν, ἑαυτοὺς " πλανῶμεν, καὶ "ἡ ἀλήθεια οὐκ ἔστιν ἐν ἡμῖν. 9. 

Υ ἰϊ. 26, [1]. 

ζιάνεδι 5 δὰν ὁμολογῶμεν τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν, πιστός ἐστι καὶ δίκαιος, ἵνα 
30, χἱϊ.ο; ἀφῇ ἡμῖν τὰς ἁμαρτίας, καὶ καθαρίσῃ ἡμᾶς ἀπὸ πάσης ἀδικίας. 

1. " Τεκνία μον, ταῦτα γράφω ὑμῖν, ἵνα μὴ ἁμάρτητε: καὶ 

αἱ. 8, ἰΐ. 4; Ἰοδα ν. 38, υἱΐΐ. 37. ἃ Οκαϊ. ἱν. το 

Μεῖι. 
χαῇ, ὡρ, 10, ἐὰν εἴπωμεν ὅτι οὐχ ἡμαρτήκαμεν, ᾿ ψεύστην ποιοῦμεν αὐτόν, 

ἀράν καὶ "ὁ λόγος αὐτοῦ οὐκ ἔστιν ἐν ἡμῖν. 
τ ἰΐ. 4. 
Χ Ρε. χχχίϊ. Ι1. 

διττὴ, Ὑ οπο. ΠΠΠν 16, « οπν, ἐΐ 
(Ἐν ΨΚ). ὉΛ ἐστον ἐὰν 

ἴο οἰεδῆβε υ8 ἔγοτῃ Βελά ἴο ἴοοι ". πάσης 
ἁμαρτίας, " ἐΥΕΙῪ δἰη,᾽ ἐκ. 6. Ἔν ουὐϊ- 
Ὁσεαῖκ οὗ ἴδε βίηξι! ῥχίηςίρίε ; ποῖ “ 41} 
βίῃ " (πάσης τῆς (ας). ΟΥ. Ἐοπ;. 
1, το: πᾶν στόμα... πᾶς ὁ κόσμος. 

νν. 8-1ο. Ὧς Ὦδγεβυ οἵ Ρεχῖεο- 
τοηίβπι. ϑοηις πιὶρῃς ποῖ βαν, ἢ τῆς 
Απεϊηοηγίαπβ, πὶ ΠΟῪ ψνεσα αὐβοϊνοὰ 
ἔτοταῃ δα οδ]ϊραιτίοη οἵ τῆς πιοσαὶ ἰᾶνν, Ὀυὶ 
πεν πιδλἰπιδιποὰ τπᾶὶ ἴμεν ψνεῖε ἄοης 
ἢ βίη, μα πο τῆογα βίηξαΐ ργορεηβίτῖεβ, 
φοτηπητεά πῸ πλοσγα βίπῆμ! αςίδ. [ἢ ορ- 
Ῥοβίείου Βεγεῖο ἴδε Αροβίϊα δββεγῖβ ἴννο 
ἕλοῖβ: (1) ἱπλόγεμέ εογγηῤίίοα. Ὦϊ8- 
εἰηρι βῃ ἁμαρτίαν ἔχειν (“ ἴο Ὦανε δβἰπ") 
διὰ ἁμαρτάνειν (" το 5ἰπ᾽"), οογτγεβροηάϊπρ 
ἴο [8 δῖ] ρσίποῖρίε δπὰ 118 πιδηϊξεβίδ- 
τίοη ἰπ βρεοϊῆς ἂδςῖβι Οὐ ἡδίυγεβ ἃσὰ 
Ῥοϊδοηδά, τῆς ἰδἰπὲ ἰ8 ἰπ οὖς Ὀ]οοὰά. 
ατᾶςε ἰβ ἔπε πιεάϊοίης, Ὀὰϊ τεοονοσν 8 ἃ 
Ῥιοιγδοίθά ρζοοεββ.0 [ζ ἰδ Ῥερυη ἐπα 
ταοηδηΐ ννγὲ βυῦδηνῖε οὐγβεῖνεβ ἴοὸ ΟἸσίβῖ, 
δυξ 411 οὺς ἰἵΐνεΒ νγε σοηείπιις απάσσ τσεδῖ- 
ταεηῖ. πλανῶμεν, “᾿ἰελὰ Δϑβίγαγ" ((ὕ. 
Μαῖϊ. χνί. ΜΝ ἡ ἀλήθεια, ἰπ Ιοπδη- 
πίῃς ΡΒγΑΒΘΟΪΟΡῪ ποὶ ΒΙΓΊΡΙΥ “ ἄογ ν δῆτ- 
Βεὶϊιββίπη, ἀϊὲ ὙΝνδβεδαδίρκεῖῖ ἀἄδσ 
ϑεϊδδιρτιηρ υπὰ ἄδ 8! δβιεγκοπηῖ- 
πἰδβ" (Εοιμε), Ῥυΐϊ τ86 τενοϊδείου οὗἁ 
“δε Ττὺς αοά᾽" (νετ. 2ο; [οδη χνὶϊ. 3), 
ΠΟ οάτης “ΤὨγουρ [6808 ΟἾχίβε " 
ΠΡ ΠᾺ ἷ. 17), Ηἰπιβεῖῦ “πῆς Ὑτυτῃ" 
Οδπ χίν. 6. Νεδεὶν εαυίναϊεπε ἴὸ 

ὁ λόγος (νε,. το]. Τῆῇε Ὑσυῖῃ 8 8 
Βρ᾿ επάϊὰ ἰάεαὶ, πενεσ γε ἰβεὰ πογε, εἶβα 
ἰξ νψου]Ἱὰ οςαβε ἴο ὃς δὴ ἰάθαϊ; αἰννᾶγβ 88 
νὰ Ρυσθὰς ἰξ ἀϊβρίαγίηρ ἃ ἔ21Π1εσ ρίοσν, 
Απὰ τῆ 1Π6 πεᾶσοσ ννὲ ἀρρυοδοῇ ἴἴ τῇς 
ἔυσῖθες ΟἹ ἴτ βεαπιβ; ἤση ννα νναῖὶκ ἴῃ 
τῆς ᾿ρδς νε βεὲ ἔδυ Ὡς ἢ ψψετε Ὠἀάεη 
ἰῃ {πε ἀλεκπεββ. 86: αραβεπλεηὶ ἰ8 ἃ 
οδαγδοιεσίβιϊς οὗ τῆς βαϊπιβ. ὙνΏεη 1014 
ἄς Ανίϊα (Α.Ὁ. 1:5οο- 69) ννὰβ ἁγίπρ τῆς 
τεςίοσ οὗ Πἰβ οοϊἱερε ἀρργοδοῃεὰ πίτη δηά 
βαϊὰ : “ὙΥδδῖ ἰοὺ ἰξ πιυϑὲ ὃς τὸ γοι ἴο 
«πη οὗἁ πχεειίηρ ἴπΠε ϑανίουτ 1" ΚΑΒ!" 
βαϊά τῆς βαϊπε, “"σαῖμεσ ἀο 1 ἰσγεδῖα δὲ 
πε τπουρῆς οὗὨ τὴν βἰπβ8." (2) Τὰς ὕγε- 
φμεη {αἷἷϊς οΓ ἐπε δεϊέέευεγ. ἊΝε «αἱὶ 
“ἴῆδνε βἰπηςὰ (ἡμαρτήκαμεν),᾽" ἑ.ε., σοπι- 
ταϊειοὰ δςῖβ οὗ βίη (ἁμαρτίας) πηδηϊἐεδιϊηρ᾽ 

τὰς βίγεη στῆ δηὰ δοιϊνι ιν οὗ ἐπε βἰπέα! 
ῥηπαρὶς (ἡ ἁμαρτία) ἴῃ οὖς δουΐβ8. ΤΠίδ, 
ΟΥΈΥΕΊσ, 18 ΠΟ γεᾶβοῃ ἔοσ ἀεβραῖγσ. ὙΒετα 

18. ἃ τεποάν.---ἰογρίνθηεββ απὰ οἰεδπδίηρ 
ἰπ {πὸ Ὀἱοοά οὗ ]ε8ι8; ἀπά ἴπεα ἰ8 ἃ 
ΨΥ οΓοδιαἰπίηρ [---οοηΐεδδίοη. πιστός, 
ἐ.6., ἴο Ηἰβ ῥτοπιῖβε (υΓ. Ηεῦ. χ. 23). 
δίκαιος: Ηε σνουϊά θὲ υπτὶρδίεουβ 1 
Ης ὕσγοκε Ηἰβ ργοπιῖβε γδιἢθὰ ὃν {πὲ 
ὈΙοοὰ οὗ ]ε818. Ῥεᾶος ἰ8 ποῖ σοὶ ὉῪ 
ἀεηγίηρ οὖ 5ἰ πῆ Ιηε88 ἀηὰ οὐγ δβίπβ, ὈυΣ 
ΌῪ ἔσγδηκὶν σοπξεδβίηρ πεῖ δηὰ ἀνδι! ϊηρ 
Οὔὐγβεῖνεβ, οοπείηυδ!ν πὰ τερελίθάϊυ, οὗ 
τῆς ρταςίουβ τεπχεάυ. “""ος ἴο ἴδπαὶ 
ΒΟᾺΪ ΜΏΪΟΗ ῥγεβυτηθβ ἴὸ {πίπκ τπδὲ Βα 
Οδῃ ΔΡΡιοδοῦβ ἀοά ἰπ δὴν ΟἿΟΣ ῬΑ 
1πδπ 848 ἃ δβίπῃεσ δϑκίῃρ τλοῖογ. Κπον 
γουτγβοῖζ το ὃς τυἱοκεά, πὰ αοἀ ν}}] τα 
τοῦ ὉΡ ΨΑτπὶ ἰπ ἴδε τηᾶπεὶε οὗ Ηἰβ ροοά- 
Πε588᾽" (}04π ἄς Αν11]4). ““ Ἀεπγίββίοη οὗ 
δβ'π8 σαπποῖ ὃς βυπάεοτεα ἔγοπι ρεηίζεηςα, 
οσ οδῃ ἴδε ρεᾶςα οἵ ἀοά Ῥεϊοπρ ἴο οοη- 
βοίεηςεβ γῇεσε ἴῃς ἔελσ οὗ αοά ἄοεβ ποῖ 
τεῖρτι " ((4]ν.). 

οσίεοιοηΐβπὶ Ὧ48 ἴννο οΔ0868: ᾳῃ Τὰν 
οὐ Πίηρ ΟἹ εοηδείοησε; “νὰ τῆλε Ηίτα ἃ 
1ατ, ἐ.6., ἴυτη ἃ ἀεδῇ δὰσ ἴο Ηἰ8 ἰηπννασὰ 
τεδβιηοηγ, Ηἰβ νοῖςε ἰῃ οὖσ 8βοι]8. (2) 
Ἰρπογαπος οὗ Ηἰὶς Ἡγογά : ἴτ “18 ποῖ ἴῃ 
υ8᾽. ϑυςἢ ἃ ἀεϊυδίοη ννεγε ἱπιροββίδ]ς 
ἱξννε βιεερϑὰ οὔὖγ τηϊηάβ ἰπ τς 5οτρίυγεβ. 
Οοπείάεσς τς ἴδ ρ8ε8 οὗ ἴῃς βαϊπίβ, 6... 
Ῥανὶά, Ρεῖεσ. 

ΟΠΆΑΡΤΕᾺ [1].--τνν. 1,2. Τῆς Εοπιθαν 
ἔος ἔπε δ51π8 οἵ Βεῖϊϊενειβι “"ΜΥ {π||Ὸ 
Ομ] άσγεπ, ἔμπεδα {πίηρβ 1 δπὶ στη ἴο 
Οἱ ἰῃ ογάεσ ἐπαὶ γε τῆδυ ποῖ βὶίῃη. Αηὰ 

1. ΔῊΥ οης βίη δη Αἀνοσδῖε πᾶνε νὰ ν ἢ 
τῆς Ἐδιπει--- [εβὰ8 ΟΠτίβε, ἃ τὶρῃίεουβ 
Οπθ. Απὰ Ἧε ἰβ Ηἰπιβεὶῦ πε ργορίτα- 
εἰοῃ ἴογ ΟἿἷἵσ β'πβ, ἀπά ποῖ ἔογ οὐζβ ΟὨΪΥ 
δυὶ αἶδβο ἔοσ [πε νος νου] ά.᾽" 

ΨΝεσ. στ. Οὔβεοσνε ἴπε βυδάδη σἤδηρε ἴῃ 
τῆς ΑΡοΒβεῖς᾽ 8 πιδῆπεσ. Ηἰἶβ μεατγί ἰ8 νἜσυ 
ταηάςεγ τονδγὰ 18 ρεορῖε, ἀπά ες δάορίβ 
8ηῃ αῇεοϊίϊοπαίε δπά ρεγβοηδὶ ἴοπε: (1) 
Ης ρδβ8εβ ἔσοπὶ ἴῃς ἐογπιαὶ ““ψνε " ἴο 
ΚΤ (2) Ηδ 58ι5)16ε8 ἴπεπὶ τεκνία μον, 
““}ιοϊὲ πιεῖ, πιεῖπς Κα] εἰη---᾿ἰβ ἕανουτῖια 
ΔΡΡεϊδείοπ (οὐ. ἰϊ. 12, 28 ; 11]. 7, 18; ἷν. 
4: ν. 21). Νοῖ οηΐγν ψ»8 ἰξ νεγὺ ϑυϊζδῦὶα 



1- 2. 

ἐάν τις ἁμάρτῃ, " παράκλητον ἔχομεν 
Χριστὸν “ δίκαιον" 2. καὶ αὐτὸς "ἵλασμός ἐστι 'περὶ τῶν ἁμαρτιῶν 
[ἀκ χχὶϊὶ. 47; Αςἰδ νἱΐ. 52, χχίΐ. τᾷ; ᾿ Ῥεῖοσ {ϊ, 
Κοπι. ἰἰΐ. 25; Η6δ. ἰχ. 5 ; ἱλάσκεσθαι (κα χν ϊὶ. 

Ὅπ [δς 11ρ5 οὗ τς ἀροά ἰεδοῆοσ, θα ἴτ 
ΑΒ ἃ ρῆγαδβε οὗ [6818 (.", [οδπ χὶ!!. 33). 
51. ]ομπ μδαά σδυρᾷς πε ρῆγαϑε δηὰ ἰϊ8 
ϑρὶπι. Ηε τετμεπιρεγεά μονν ἴῃς Μδβῖεσ 
Βαά ἄδαϊε ἢ ΗἰῈ ἀϊδβοὶρ]ςβ, δἀπά πα 
ψουά δα] ἢ ΗΒ Ρδορὶς δες ἴδε 
8816 [Αϑῃϊοη πὰ ὃς ἴὸ ἔπ πὶ ννῆδι [6818 
δά Ῥεεὴ τὸ δἰπιβεῖξ--ἂβ σεηςὶα ἀπά 
Ῥαϊίεπε. 

Ηε δβϑυπΊεβ {π|8 ἴοπς ὕεσδιιβε ἢς ἰ8 
δουϊ ἴο αὐάτεββ ἃ ννατπίπρ ἴο ἔπεπι, απὰ 
Βς νου]ά ἑαὶπ ἴδε ἴῃς βείηρ ουὖἵ οὗ ἰξ αηὰ 
ἀἴδβατπι ορροβίτἰίοηῃ. ΗἜἬ ἴογεβεεβ {πε 
ῬοΒδι ὈΠΠ ν οὗ ἃ τυνο-[Ο]ὰ ρεγνεσβίοη οὗ Ηἰβ 
ποδοδβίηρ : (1) “1’ να οδῃ πενεσ ἴῃ τῆ ϊ8 
μπῆᾶὸὶ Ῥς ἄοπε ἢ δἰπ, ΨΥ δισγίνε δἴζοσ 
ΒοΙπα88 ὃ [ἰ 8 υ8616885; δἰη 18 δῃ δϑὶά- 
ἰπρ περαββίεν "". ᾿ “1 Ἔβοᾶρα Ὀ6 80 
'ΦΆβυ, ΨΥ ἀγολά (Α]Π|Ππρ ἰπῖο δἰπ ΚΝ ε 
ΙΏΔΥ δ'η νυ ἰἰρῆς Πελτγίβ, βίποες ψῈ 
'ανε ἴπε δοοά οἱ [6δβι1ι8 ἴο οἰεδηβε {18.᾿" 
“ΝΟ," δε δηβϑννεσβ, “1 δπὶ ποὶ ντίτπρ 
48ιεδε {πίη ρ8 ἴο γοὺ εἰξπετγ ἴὸ ἀϊβοουτα ρα 
γι ἐπ {δὲ ρυγβυῖε οὗ ΠοΙ 688 οσ ἴο ετ- 

Ἰάεπ γοὺ ἰπ βίηπίηρ, θυῖ, ου ἴδε σοη- 
Ἄγασυ, ἴῃ οσγάεσ ἴδε (ἵνα) γε πιᾶν ποῖ βίη." 
ὉΠ Αὐρ.: “1με8ὲ ρείσμᾶπος ἢς βῃουϊά 
δε ἴ0 πᾶνε ρίνθῃ ἱτηρυπί ἴο β[η8, 
δηὰ πε 8ποιιὰ πονν ΒΑῪ ἴο {πεπηβεῖνεβ, 
“μεῖ τ δίῃ, ἰεῖ ιι8 ἀο βεουσεϊ᾽ ψνμδὶ να 
ἍΜ, ΟΠ γίβε οἰεαπβοβ 8; Ηδ 15 δ ἢ] 
δηὰ τἰρμίθουβ, Ηε οἰεδηβεβ υ8 ἔτοπι 81] 
ἀπίσυϊεν,᾽ με ἴδ εβ ἔτοπι ἴπες ενἱ] βεουσίεν 
᾿ἃπὰ ἱπιρίδηῖβ υϑεῖι] ἔεδυ. [1 18. δῃ ενἹ] 
τυ Βῃ οὗ τηϊπε ἴο θὲ βϑοῦσζε ; ὃ6 δηχίουβ. 
Ἐοτ Ηδ 18 ἐδ τ μ 1} ἀπά τἰρῃίεουβ ἴο ἔοτ- 
δῖνε υ8 Οἱ 58ϊπ58, ἱἢ τποὺ γί δίννδυβ ἀϊ8- 
Ῥιεαβίηρ ἴο ἵπγβεὶ δηὰ Ῥείπρ Ἵμδηρεὰά 
ΠΕ] τποὰ Ὀς Ρετγίεοϊεα." ΑΒ ἃ ρῃγβίοϊδη 
τοϊρμῖ βὰν ἴο ΠΙ8Β ρατίεπε: “ ὙουΓ ἔγου ] 8 
18 οὈβιϊπδῖε ; {πε ροίβοῃ ἴδ ἱπ γουσ δἱοοά, 
δηά ἴξ νν1}} τακε ἃ ἰοπρ {πε ἴο εγαάϊοδιε 
τ, Βυξ] ἄο ποῖ τε]] γου {Π|8 το ἀϊδοουγαρε 
γοῦ οὐ πῆδκα γοῖ! ογοῖθββ; πο, οἡ τῆς 
ὈΟΠίΓΑΓΥ, ἴο πᾶκα γοῦ ννδῖς ] δηὰ ἀ1]1- 
(δεηῖ ἰπῃ τῆς υδὲ οὗ [ΠΕ τεπηεάγ " ; 8ὸο ἴῃς 
ΑΡοβίῖε βᾶυβ: “ ΜΥ {πε||6 οι] άσγεη, (ἢ 686 
{πίηρβ 1 δὴ ντιτἰπρ τὸ γοῦ ἰπ ογάεσ παῖ 
γα ΠΊΔῪ ποῖ βίη ". 
Το ϑΈνεη τε ΙΝ ἱπίο Ἧ 1εῖ ὰ8 Ἢ 

οβα ἢεατῖ, ἴοσ Παράκλητον ν π 
τὸν Πατέρα. παράκλητος, “ δῆς {0} 
ἴο γοῦ βἰάς," 80, ἰπ ἃ ἰοσεηβὶίς 56ῃ86, 
“Ὅη6 ΨἼῸ υπηάδετίακεβ δπᾶ Ἵοματηρίοπβ 
γουτ οδι18ε," “4π δάνοοδίε ". Μυΐρ., 
«Αἀυοοαίμς; Τίατῃ., ΕΠγεῤγεολόν δεῖ ἄεηι 
Ῥαίεγν. Ἡετε οἵ τπε ἀβοεπάοά [}εβι8 ; ἴῃ 
]ομη χίν. τό, 26, χν. 26, χνΐ. 7, οἵ ἴξς 
Ἠοῖγ ϑρίτγιε, νεσε Να]ρ. βαρ ̓ν ἴγαηβ- 
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ε ᾽ ὃν Ὁ . οουλτι. πρὸς τὸν πατέρα, ᾿ἸΙησοῦν ὃ Ὁ 
ἁ Μειι. 
χχνὶϊ. το ; 

18. εἶπ Ν.Τ. οἱἷν Βεζε δηὰ ἰν. το, ἱλαστήριον 
13; Ηεδ. ἰϊ. 17. ἔ Εοῃλ. νἱϊΐ. 4. 

[πετᾶτε Ῥαγαοϊείμ5, πὰ Ὀοῖἢ οὖς νοσ- 
βίοῃ ἢ γίνε “ Οοηίοτγίος," Γὰτἢ., Τγόσέεγ 
--δῃὴ ἱπηροβδίδ]ς τεπάσσίηρ, βίπος πὰ 
ΨΜοτὰά ἷἰβ ποῖ δοῖ. Ῥυῖ ρᾶβ8β10 Βδεηάεσ 
“Αἀνοοδίε᾽" ἴῃ ὄνεῖυ οαβεὲ. ΟἿ βαγίηρ 
οὗ ΕΒ. {ἱ'εζας θεη ]δοοῦ : “Ηε νδο ἄοεβ 
πα ςοππηδηάπηεηϊ 45 σοίίεη ἰπὶ πα 

δἀνοοδτε οὐ, παράκλητος), 
Δηὰ 6 ψνῆο [48 οοπιπιίτξεὰ οἠς ἔγϑηβ- 
δτεββίου 848 ρμοίζξεπ ἢἰπὶ οπς δοοῦβεγ 

(ΔἸ ΟΡ» κατήγοροφ). Ἐερεπίδηςς ἀπά 
Βοοά νγνοσκβ ἃγεὲ 28 ἃ βμίεϊά ἴῃ τῆς ίαςς οὗ 
Ῥυπίϑῃπιαης, [Ιη {πε ἀδυβ οὗ Ηἰβ ἤςβϑῃ 
7εβ8ὺ8 ψὰΑ8 αοά᾽β Αἀνοοδίς τ τε. 
Ἧς τοϊ]ὰ τῆς ΕἸενεη ἰπ τῆς Ὄρρες οουη 
παῖ, τπουρῃ Ης ναβ βροίπρ ἀννᾶυ, αοὰ 
νουϊά ποῖ Ὅς ἰεἴς ἱπουϊ ἀπ Αἀνοοδῖε 
οἡ {Πα φασί ἴο ρελά Ηἰβ οδιι8ε δηά νυνΐὶπ 
τση το ἔδίτῃ (]10Ππ χνὶ. τό, 17). Τῆς 
Ηοῖγν ϑρίσγιε ῃ88 οοπιεὲ ἴῃ ἰδς τοοπὶ οὗ 
7εβ08, δπά 8:11} ἔτοπι ἂρὲ ἴο ἂρὲ ρεγίογπιβ 
πε οῆος οὗ αοἀδβ Αἄἀνοςαιε ν "ἢ πιεη. 
Νος δα8 ἴπε δάνοοδου οὗ [ε808 Ἵοβαβεά, 
Ης ἰβ ουν Αἀνοοεδῖε ἱἰπ Ηεᾶνεη, ρ᾽εδάϊηρ 
Οὐγ οαυβα ἢ αοἂ. Τῇς Βιίβίοσν οὗ 
τεἀετηριίοη ἰ8 8 ἃ Ῥγορτεββῖνε ἐςοποτην 
οὗ ρταςε: (1) ἴἰῇς ΟΟΤ. ἀϊδρεηπβαιίοη, 
ΜΠ εη αοά νν88 οοηῃοείνεα 848 σγεπιοῖς ἱπ 
ΒΙρῃ Ηδάᾶνεη ; (2) ἐμαὶ οὗ πε [ποᾶτπᾶ- 
τίου, ψῃεη Ἠς τενεαϊοὰ Ηἰπιβεῖῖ 28 ἃ 
Ἑαῖδας ἂπά, ὉῪῚ τς δάνοοδου οἵ Ηἰβ 
Εἰεσηδὶ ϑοη, πιδάς Ηἰβ ἀρρεᾶὶ ἴο ἴπε 
οἰ] άγεη οὗ πιεη; (3) ἴπδὶ οἵ τε Ηοὶν 
ϑρίγιε, υπάςγ ψ] ἢ Με ᾿νε ἴῃ ἐπε ἐπἼογυ- 
τηξηΐ οὗ ἃ ἄουδ]ε δἀνοσδου---ουῦ ΑἸοτγιῆθά 
Ἐεάδεπηἷδσ᾽β, Ψ ῆΟ “τι κεῖ ἱπιεγοαββίοη 
ἴοσ 8 (Εοπι. νἱϊϊ. 34) ἰῃ τῆς Οουτί οὗ 
Ηξκάνεη (εὐ. Ομγίβεῖπα Ἐοββαιι β Κέγϑοεϑ, 
Ῥ- 41: “δῪ δηὰ πίρδι τῆς ΑἼουδεῖ ἢ, 
δηὰ {πε ΗοΪγ ϑρισίτ᾽ 8 ἄονντι ἤπδσα, ννοοίῃρ' 
18 ἴο ΓΔ} ὉῪ ΗΙ5 ρτγδοίουβ ἱπιροτγιιηἰἴε8. 
δίκαιον, Εοίμε: “ΟὨΪΥ ἐπε τἰρβίεουβ 
Οπο, ἴπ6 συ |ε58, τῆς Οηα παῖ 18 8ερᾶ- 
ταῖς ἔτοπι βίη, οδῃ Ὀ6 ἴῃε Αἀνοοσεῖς ν ἢ 
ασοά ἴον βίππεγβ, ἰπ ρεπεγαὶ ἴῃς Μεάϊδῖοσγ 
οἵ βαϊναιίοῃ, δηὰ τῆλε Ηἰβ ἔτ επβῃ!ρ ἔοσς 
18 ργενδίεηι ἢ Οοά, Ὀεοαι8ε ΟΠΪΥ βυςῇ 
ἃ οὔθ 48 ἃςοεββ ἴο αοά δπηὰ ξε!]οννβῃ]Ρ 
ψ αοἀ (Ηεδ. νἱϊ. 26; τ Ῥεῖεσ 1]. 18; 
7οῆπ χνὶ. 8, το)". “Ψνῆδαι Ῥεείεσ δάνο- 
οαἰα ςουϊὰ ννα ἢᾶνα ἴοσ υ8, ἴδῃ Ης ἴπδὲ 
18 δρροϊηϊεὰ ἴο Ὀὲ οὖῦ ἰυαάρε ν᾽" (Τετ. 
Ταγΐοσ, Τὰε αγεαί Ἐχεηιῤίαν, 1. ἰ. 3). 

Ψψες. 2. Ουτ Αἀνοοαῖε ἄοεβ ποῖ ρἰεαὰ 
τῆδῖ ννεὲ ἅτε ἱπποοεηῖ οἵ δάάιιςς εχίευ- 
δἰίηρ οἰγτουπιδίαποεβ. Ηες δοκπον]θᾶρεβ 
οὐγ ρα δηᾶ ρῥγεβεηῖίβ Ηἰβ νἱοδτίουβ 
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ΕἼ ομο 1.69, ἡμῶν οὐ περὶ τῶν ἡμετέρων δὲ μόνον, ἀλλὰ καὶ περὶ ὅλου “ τοῦ: 
Β7]οδη χίϊὶ, κόσμου. 

15,21, χν. 
το; εν. 
χἰΐ. χ7, 

ἐς 3. Καὶ ἢ" ἐν τούτῳ γινώσκομεν ὅτι ἐγνώκαμεν αὐτόν, ἐὰν" 
εἶλη χὶν. ' τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ τηρῶμεν. 4. ὃ λέγων, ““Ἔγνωκα αὐτόν," καὶ 

τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ μὴ τηρῶν, ψεύστης ἐστί, καὶ ἢ ἐν τούτῳ ἡ ἀλήθεια. 
χὶν. 14; οὐκ ἔστιν" 5. ὃς δ᾽ ἂν ' τηρῇ αὐτοῦ τὸν λόγον, ἀληθῶς ἐν τούτῳ ἡ, 
χχνϊϊ!. 20;  Οογ. νἱϊ. το. ΚΙ. 6, 8, 1]οδὴ υἱΐδ. 51, 52, 55, χἷν. 23, χν. 20, χνὶϊ. 6 ; Ἐδν. ἰἰΐ. 8. 

1 λέγων οτι ΑΒ, εὐά. 

ψνοτὶς 85 ἴῃς ρτουπά οὗ ουζ ἀοαυϊ4]. Ηε 
βίδῃαάβ ἴῃ τπε Οουτὶ οὗ Ηεάᾶνεη ἀρνίον ὡς 
ἐσφαγμένον (εν. ν. 6) ἀπὰ δε τηᾶτκβ οὗ 
Ηἱδβ βογε Ῥαββίοῃ ἂτὲ ἃ πηυΐε Ὀυϊ εἰοφυεηὶ 
ΔΡΡΕΔ]: “1 δυβετοὰ 411 {Π|8 01 βίπποσβ, 
Δηά 8841] ἰξ ξὸ ἴοσ παυρῃι ᾽" περὶ ὅλου 
τοῦ κόσμου, ῤγο ἐοέϊις νιμκαξ (Νυ]ραῖε), 
“ἴογ ἐλ ςἱηϑ οὗ ἴπε ψῃοῖς νοσ ". ΤΗϊ8 
8 στατησηδιίοδ!γ Ροββίθῖε (οὐ Μαῖϊ. ν. 
20), Ὀὰϊ ἴτ πιίβ8εβ ἴῃς ροΐπε. ὙΠεῖε τς 
δἰ", Βρεςίδ] δπὰ οσοδβίοπαὶ, ἰπ τῆς Ρὲε- 
Ἰίενοσ; Πότε 8 σὲρ ἴῃ ἐδ ψνοσὶά ; ἐϊ 18 βίη- 
0] τσου ἢ ἀπά τγουρῃ. ὙΠε Αροβεῖα 
ΤΘΔΠ8 “ΤΟΥ ΟἿΣ 8η8 δηὰ {πδὲ πηδδββ οὗ 
βίη, ἴῃς νοὶ "., ΟΥ Εοῖπε: “ὉϊἊ 
“Ὑγ εἰς δὲ ἴῃγεπὶ πὰ Βοὶ Ζυΐοϊὶρε ὕἅδετ- 
Βαυρὶ ϑθηάϊρ, εἰη δύπάξηπηαβϑε, πὰ παῖ 
πίομτ- ὈΪο8 εἰηζεῖπε ϑύπάδεη δὴ βίο ", 
ἼΤΠε τεπηεάν ἰβ ςοπηηεηβυγαῖα νἱἢ {Πα 
τηλίαάυ. Βεηρεὶ:; “ Οὐδπηὶ ἰδῖς ρδίεϊ 
Ῥεοοδίυτῃ, ἴ4πὶ ἰαϊα ῥγοῤῥἑἑα ΐο"", 

Οὔβογνε πον ἴῃς Αροβιεῖς οἰδββεβ Πίπ)- 
Β6 11 υνἱτ ΠὶΒ τεα άδσβ: “τς πᾶνε," "ΟΜ 
5'η8" ---α τεῦυκε οἵ ρείεβίοσα. Οὐ, 
Αὐρ.: “Βυϊ βοπεὲ οπα ν]] 880: "ἢο 
ποῖ ΠΟΙ͂Υ πΊεξη Ργᾶν ἴοσ υβὴὺ Ὁο ποῖ 
ῬΊΒΠΟΡρΒ πὰ ργεϊδίεβ ὑγδν ἴοσ [Π ρεορὶε δ᾽ 
Ναν, αἰϊεηὰ το τῆς ϑογίριαυσεβ, απᾶὰ 566 
1ῃδὲ ἐνεὴ τῆς ῥγεϊδίεβ οοζησηοηά {ποπὶ- 
Βεῖνεβ ἴὸ ἴῃς ρεορίε. Εοσ ἴῃς Αροβιῖε 
ΒΑΥ8 ἴο {πε σοτηπιοη (ΟἹ ἐν ἱΠ4] ρσαγίης 
ἴον υβ᾿. Τα Αροβίϊε ργαυβ ἔοσ ἴῃς (οἹκ, 
ἴῃς (ΟἹκΚ ἔογ τπεὲ Αροβεῖε. γε ὑγδν ἴοσγ 
ΟἿ, Ὀγοϊῆσθη ; Ὀυϊ ῬΓΔῪ γὰὲ 4'80 ἴοσ 8. 
εἰ 411 τ1πε ΠἸΕΠΌΕΙΒ ὈΓΑΥῪ ἴῸσ οπε δῆ- 

οἴδπεςσ, ἰεὲ τῆς Ηδδὰ ἱπίοσοαεάα ἔοσ 411." 
γν. 3-6. Τῆς Ρτοοῖ οἵ ουὖς [πίεγεβϑὲ 

ἱπ ΟΠ γίβι᾽ 8 Ῥχγοριἰδιίοπ δπά Αἀνοοδογ. 
“ Απὰ δΠεγεὶη ψῈ ρεῖ ἴο Κηον ἴπδὶ ψε 
Κπονν Ηἰπι---ἰ να οὔδεῖνε Ηἰβ ςοτητηαπά- 
Ιμεπῖβ. Ης δαὶ βαιῖῃ “1 Κπον Ηἱἰπι, 
απ οὔβεγνεῖῃ ποῖ Ηἰβ οοτησηδηάσηθηΐδ, 
ἰ8 ἃ 1ἴατ, πὰ ἴῃ τπ|8β πη ἴῃς Ττυτῇ ἰ8 
ποῖ; Ὀυῖϊ ΨΠοδοῦνοσ ορβεγνοῖῃ Ηἰβ ννοσγά, 
ἔσχον ἴπ [Π18 τπᾶπ ἴδε ἴονε οὗ αοά Βαῖῃ 
Ῥεεη οδττί θὰ το ἰΐ8 οπὰ, Ηδετγείη νὰ ρεὶ 
ἴο Κπονν ἴδαϊῖ νὰ σὰ ἰη Ηἰπὶ; δα τπδὶ 
βΒδὶι ἢ ες δδϑίάδιῃ ἰπ Ηἰπὶ 18 Ὀουηᾶ, ἀνε 
88 ἴδε Ιοτά (ἐκεῖνος) νν]καοά, Πἰπηβε] δἷδο 
80 ἴο νῖκ." ὙὉὙΠπὲ Αροβεῖς ἔογεβεεβ ἃ 
αυεδιίοη Ὁ Ὠϊσἢ πιᾶν Ὀε ταϊβεὰ: “ ον 
ΟΔΠ1 Ὀς αβϑυτεὰ τπδὶ ΟὨγῖβε 18 411 {Π|8 

ἴο »,---ῖν Ῥτοριτἰδιίοη, μῦν) Αἀνοςδίε ἢ 
Απὰ πον σᾶη 1 θὲ δβδιιγοὰ ἐπαὶ 1 πᾶνε. 
8ἂῃ δδϊάϊηρ ἱπίεγεβὲ ἰῃ Ηΐπ ὃ" Ηε δη-- 
Βύνεῖβ: (1) γε διίδλῖπ ἴο ρείβοῃδὶ δηά 
οοπβοίουβ δοαυδίπίδησς 8 ΟὨτίδε ὉῪ 
οὔβεγνδῆςε οὗ Ηἰβ σοσηπιδηάπιεπίβ (3- 56) ;. 
(2) ννε αἰϊδίῃ ἴο δβδυζδῆςς οὗ αδίάϊπρ 
υπίοη νυ Ηἰπὶ ὈΥ “ νναἰκΚίπρ ἐνεη 88. 
Ηε νἰϊἰκοά " (56, 6). 

γες. 3. Τῆς Ρῥχίποίῖρὶε 18 τῆδι ἰξ [8 ποῖ. 
ἐπουρἢ ἴο υπηδεοτϑίαπὰ ἴῃς τΠΘΟτΥ ; ννε: 
ταῦβὲ ραΐς ἰξ ἰηῖο ῥγϑοῖίςε. Ε.ρ., ψῆδὶ 
ΤΩΆΚΕΒ δῇ δγιίίβε ἢ Νοῖ πιογεῖυ ἰεασηίηρ 
τῆς το ε8 οὗ ρεσγβρεςιίνε ἀπά τηϊχίυσε οὗ 
οοἴουτΒ, θυ δοῖυδ!ν ρυξίπρ οποΒ μαπὰ 
ἴο Ὀτυδῃ δηὰ Ἵοδῆναϑ. Εἶτγβὶ διϊζετηρῖδ. 
ΤΩΔῪ ὃε υπδιυοοεββίαϊ, θὰ: 81|}] σουγεβ Ὁ, 
Ῥδίίεπε ργαοῖῖος. Οὐ Ἐεπιργαπάτ 8 δά- 
νίςς ἴο Π΄8 ρΡυρὶ] Ηοορδβίγαϊε : “ ΤΙῪ ἴο: 
Ῥυϊ ΨΕ}] ἴῃ ῥσδοῖῖος ψῃδὶ γου αἰγεδν 
Κπον ; δπὰ ἴῃ ἀοίηρ 80 γοῦ ν}]}, ἰπ σοοά 
πα, ἀΐθοονες τῆς διάάδεη τπΐηρβ νὨϊςῃ. 
γου ἰπαυίσα δου. ΤῸὸ72 πον δῦουϊ 
ΟἸτίβε, ἴο υπάδεγβιδηά τῃς ἀοοίτίης οὗ ΗΒ. 
Ρεΐϑοῃ δηὰ ψνοσκ 18 τῆογα ἔποοσυ; νὰ βεῖ 
ἴο κπον Ηἰπιὶ δπὰ ἴὸ Κηον ἴμαὲ να 
Κηον Ηἰπη ὃν ῥγδοιίος οὗ Ηἰβ ργεςβρίβ.. 
γινώσκω (ζορπο5.0) ἷἰΒ ἴο οἶδα (ςεἰο) 48. 
γίνομαι (0) ἴο εἰμί (Ξκ»"). ἐγνώκαμεν, 
εορνουΐνεμδ, “ΜῈ ἢᾶνε ροὶ ἴο Κηπον," 
1.9. “ν»ὸ Κπονν ". τηρεῖν, “ ΚεαΡ ἃ τνναϊοῆ- 
1.1 ἐγε ὑροη ". Οὗ Μδῖι. χχνι!. 36: καὶ. 
καθήμενοι ἐτήρουν αὐτὸν ἐκεῖ. 

νες. 4. μὴ τηρῶν, ἰῃ οἰαβδίςα!] ατεεῖς 
ἃ βεπεῖε ΠΥΡοΙ 6515, τη Εἶν βυρρεβιίηρ ἃ 
Ῥοβδβίδ]ε οδβε; Ὀυῖ ἴῃ ἰαῖοσγ ασεεκ μή ἰδ: 
ἴδε τερυϊατ περδίϊννε ἡ ρασγιςῖρ]εβ. 1 
88 δῇ δοίιιδὶ οἵσοσ, εἶβε τε Αροβιῖς. 
ψουἹὰ Παταάϊν πᾶνε βροίεδη 80 ετηρῃδιϊο- 
Αἰν ἀδους ᾿ξ. ψεύστης, 8εε ποία οη ἱ. δ. 
ἀλήθεια, δεε ποῖε οῃ ͵. 8. 

Νετσ. 5. ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, “τῆς ἴονε οὗ 

αοά," 18 απιδίρυουβ ᾿κα λα ΓΒΤΝ, 

ανιοὸν θεῖ, ἴ᾽ ἀτπογε ἀὲ Το, ᾿᾿αριομν ἀξ᾽ 
Ῥίσι, ἀΐε 1 ἰοῦ Οοὐέες. Ιτ ταὶρβξ Ὀ6. 
οδ᾽εςεῖνε ρεηίτῖνα, “ἴονε ἔος αοά;," “ ἀϊα. 
τεῦς σὺ Οοιι" (Εοιπε). Βυὲ ἐπε δε- 
Ἰενετ᾿β ἴονε ἴοσ αοά 18 πεν ρεγξεςιεά ἴῃ 
1η18. || Ὅς ρεπίτίνα 18 δυ δ᾽ εοῖίνα ((γ.. 
ἷν. 9), ανοὸνγ ἴδεὶ ἐγρα δονιέρεμι, ῥὲεν 
Ολνιδέμηι ποδὶὲς γεοομο αίις (Βεπρεῖ),. 



3--, 

ἢ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ τετελείωται. 

ἸΩΑΝΟΥ ἃ 

ἐν τούτῳ γινώσκομεν ὅτι ἐν αὐτῷ "' 
" ἐσμεν.1 6. ὁ λέγων “ ἐν αὐτῷ μένειν, " ὀφείλει, καθὼς “ ἐκεῖνος περιε- 
πάτησε, καὶ αὐτὸς οὕτω 2 "περιπατεῖν. 7. ἀδελφοί,8 οὐκ ἐντολὴν 

"καινὴν γράφω ὑμῖν, ἀλλ᾽ ἐντολὴν παλαιάν, ἣν εἴχετε ἀπ᾿ ἀρχῆς" 
ἡ ἐντολὴ ἡ παλαιά ἐστιν ὁ λόγος ὃν ἠκούσατε ἀπ᾽ ἀρχῆς. 8. 

πάλιν ἐντολὴν καινὴν γράφω ὑμῖν, ὅ ἐστιν ἀληθὲς ἐν αὐτῷ καὶ ἐν  ἴ 
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ταὶ ω » τὸς ἤαλο 
χίϊ!. 32; 
7]ο0δὰ ἵν. 
34, ν. 36, 
χυ]!. 4,23; 
ΗΦεὍ. 1ἱ. ᾿» 
1ο, Χο Σ, 

οἷν χὶ. 40. 
2 Οοτ. ν. 

ο ]οδα χν. 
{) Ρ ϊ, τό, ἢ δ 11; 3]ὁδη δι᾽ Ἴο8α χα, τᾷ; Μαῖίι. χχίὶϊὶ, τό, τ ; Ιμᾶκε χνίϊ. το; Εόπ). χνοσ ; 
εὖ, ν. 12. ἘΡΒ φοητ. τ “».2; 

Μεαΐσκ ὶ. 27. 

1 Ῥῃηοῖ, ἐσμεν" ΝΗ, Νεϑῖ. 
3 και αντος 

848., Αεἰ., Αυρ.» 

οἿ. 1. 6. ὁ Μᾶιι. χη, 2, χχνΐ. 48, , χχνΐ. δο 
ΝΑ ΧΙ, 34, χν. 12; ΜΙΝ χὶΐ. 29.3:. : 3 : 

οντος ΝΟΈΡ, ϑγτρῃ, ΟΡ.» Αγτ., Τίβοῃ., Νεβέ. ; οπγ. οντως ΑΒ, Νξᾳ.» 

8 ἀγαπητοι ΜΜΑΒΟΡ, ϑγτνεέ Ρῃ, Υς., Οορ., ὅδῃ., Ασπι., Αὐὑρ., εἀά, 
ὁ απ ἀρχῆς οὔ]. ΦΑΒΟΡ, πιδηγ πρίημιβο., ϑγενέ Ῥδ, Νᾳ., Οορ., ὅ84}., Αεῖῃ., Ασπι., 

Αὐρ.» εὰ 

δηὰ ἰδε ἰάεα ἰβ τπδὲ πε γοάδεεσγαΐηρ ἴονα 
οἵ ἀοἀ [88 αἰιδἰποὰ ἰϊ8 επὰ ἴῃ τ τηδῃ 
ΠΟ οὔβεγνεβ Ηἰβ ννοσά. Οὐ 154. 1{|. 
τα, 81, Αὐρυδβείηε υηἀεγβίδη ἀβ “τῆς ἴονε 
οἵ αοἀ" 45 Ηἰ5 ἴονε ἴοσ βίππεζβ, ἃ ἔογ- 
εἰνίηρ ἴονε κε τπμδῖ οὗ [6βϑὺ8 σῃοη Ηδ 
ΡῬιαγεά οὐ ἴῃς Οτοββ “ Ἑδίπεγ, ογρίνε 
1πεπὶ". μδι ἰ8 τῆς ρεγέεςτίοη οὗ 
ἴονε Ιεὲ 18 Ῥοῖἢ ἴο ἴονε οπε᾽ 8 ΘΠ επΊ} 68 
δηά το ἴονε ἴπεπὶ ἰπ οτάεν [πὶ ΠΟῪ τηΔΥ 
δε Ὀγεΐμγεη," Βγ ουἹεῖνδηρ ἃ ἰονε [κα 
1818 νε βεῖ ἴὸ Κπονν ἴπαὶννε Κπον Ηΐπι. 
ἐν τούτῳ (δ) ροϊπίβ ἔοσννατά ἴο ὁ λέγων, 
κτλ ἢ ἱπεγοάυςίηρ, ἃ βεοοηά δϑϑυγδῆςα. 
1ε ἰβ ποῖ εἹουρῇ ἴο Κπονν Ηΐϊπὶ; ννὲ πιιβὲ 
Ῥε βυτε οἵὗἩ οοπιϊπυΐηρ ἰῃ (δἰ ον ΒΕ ρ δ... 
Ηἱπι, οὐ “ αδίάϊηρ ἱπ Ηἰπι" ἴο τῆς επά. 
ΤὨῖβ δβϑυσγαπος σοπΊδ8 ὃν “ ΨΔΙκίηρ ἐνεπ 
ἃ8 Ηες νἱκεά᾽"; ἐνς. ἴῃς σοπίοτστηδτοη 
οὗ οὖ ᾿ίνεβ ἴο Ηἰἶβ 18 πη ενίάδεηοε 
οὗ οὖς «ὐἱάϊπρ ἱπίεγεβε ἱπ Ηΐπι, οὖς 
νἱι2] υπΐοη ἢ Ηἰϊπ. Ψν ε ρεῖ {κε 
Ηἰπι ὈΥ ἱπηϊτατίπρ Ηΐπι, ἀπὰ οὐ ἸΙκεπεββ 
το Ηἴτὰ ἰ8 δὴ ἱγγείγαραῦίε ενϊάεπος τὸ 
Οὐτβεῖνεβ δπὰ ἴῃς τῇς νου] [Δὲ να ἀγὰ 
Ηἰβ, 8 ἃ 80π᾿8 ᾿ἰΚεπεββ ἴο ἢῖ8 {δίδει 
Ῥζονεβ {πεῖν σγεϊδιίοπβαρ. ὀφείλει, ““ἰ8 
Ὀδουπάᾶ,᾽" “18ὲ βομυϊάϊρ " (ΕοΙΠε), οἵ νπογαὶ 
οδἰίσαίἑον. ὙῊε οἰδῖπι (λέγων) τηυϑὲ ΡῈ 
Βοπουγαθὶν δἰϊεβίεά. αὐτὸς ἰπ {Π|8 βες- 
τἴοῃ τεΐειβ σσασηγηδοδ!ν το [808 Ομ πδὲ 
νν. 1, 2). Τα σἤδηρε οὗ ρχγοπουη (ἐκεῖ- 
γο4) ἀ0ε8 ποῖ ᾿πηρὶν 4 οἤδηρε οὗὨ Ρεγβοῃ, 
βίπος Ποῖα 88 ἵῃ 1. 3, 5, 7, 1ῦ, ἱν. 17, 
ἐκεῖνος 186 ποῖ ἃ τήηξεζε ριοποῦπ. [Ιξ ἰβ 
υδεά [κα ἐϊς, ἀπιὰ β'ρηιῆεβ “ἴπαΐ ρίεαὶ 
Οπα," “τς Μαβῖες",. ΟἿ 2 Τίπι. ἰϊ. 12, 
13. περιπατεῖν, 8εε ποῖε οη ἰ.6. Αὐρ.: 
“ῬΕΓΒΑΡΒ Ηε δάπιοηΐβῃεβ υ8 ἴο νναῖκ ἴῃ 
ἴδε βεᾶ. Ἐδσ δοπὶ ἰ{] Ηε δάπιοηῖβῆεβ 
ὯΒ ἴο ψνΑ]κ 'π τ 6 ννᾶγ οὗ τὶ ρ ῃἰδουϑηςββ.᾽" 

νν. 711. ΑὝ Νεν Μεδηίηρ ἱπ δὴ Οἱὰ 
Οοπιπιαηάπιεης. “Βεϊονεά, 11 ἰβ 0 πενν 
οοτησηδπάπηεης {παι 1 ἀπὶ ψτιτίηρ᾽ ἰὸ γου, 

Ῥυζ 4 οἷά οοπηπηαπάπιεης τυ Ὡς γε παά 
ἔτοπι πε Ῥερίππίπρ. Τῆε οἱά ςοπηπγδηά- 
τηδῃῖ ἰβ 1 πε ννοσγά ννὩϊοἢ γε πεαγὰ, Αραΐῃ, 
ἰξ ἰδ ἃ πὸνν ςοπιηδπάτπηεπι τπᾶὶ 1 Δπὶ 
τ πρὶ ἴο γου---ὦ πρὶ ΠΙΟἢ 18. ἔγὰε ἱπ 
Ηἰϊπὶ δηὰ ἴῃ γου, θεσδυβε ἴΠ6 ἀδγκη 688 ἰ8 
Ραβδίῃρ ἀΨᾺΥ δπά τῆς ρῃς, {πε ἴσὰς 
Ἰρῆῖ, 18 αἰτεδάν βῃίπίηρ. Ηε τῆδὶ βδίτῃ 
ἢς ἰβ ἴπ τπ6 ᾿ρῆῖ ἀπά παίει 818 ὑγοῖμεσ 
8 ἱπ τῆς ἀλτκπεββ Ἔνθ ὑπ] πον. Ηξς 
παῖ Ιονεῖῃ ἢἰ8 ὑγοῖμεσ δρίἀθιἢῃ πὶ τῃς 
Ἰπρῆς, ἀπά ἴδετε ἰδ ΠΟ βευτη] πη ρ-]οςκ ἱπ 
δῖ8 νναυ; δυῖ Πα ἴπαὶ παίει ἢὶβ Ὀσγοῖπεγ 
ἰβ ἰῃ τῆε ἀδγκπθββ, ἀπά ννδῖ κεῖ ἴῃ τῃς 
ἀλτκηςββ, απὰ Κποννεῖῃ ποῖ ψνῆεσε ἢα ἰΒ 
δΒοίΐηρ, Ὀεοδυβα τῃς ἀλτικπεββ ἤδὲῃ δΙΙπάςὰ 
δῖ8 ὄγεβ.᾽" 

581. ]οῆπ ἢ88 ἰαϊεῖγ ἀϊϑοονετεὰ {πε 
ΒυΡΓομίδοΥ οὗ ἴονε ἴῃ ἴδε ΟΠ τί βιίδη 
τενεϊδτίοη (δες [πισγοά. ΡΡ. 240 1.). Ηἰ8 ἱπι- 
Ῥεγίεςς γε ἰϑατίοη οὐ 18 8 Ὀθδδθη {6 
ἀείεςι οἵ δ᾽8 ᾿εδοπίηρ Πιιπεγῖο, δπὰ ἣἢς 
ψουά πον ταραΐγ ἰτ : “1 18 ποῖ ἃ πεν 
ςοπητμηδηάπγχεηξ {Π4: 1 Δπὶ νντίτἰηρ το νου ; 
ἐς ἰβ ρασὶ οἵ ἴῃς ἀοβρεῖ ψῃίομ 1 ἢανε 
Ῥεδη ῥσεδοῃίηρ ἴο γοῦ 411] αἴοηρ. Βυῖ! 1 
μανε πενεῦ δἀδαυδίεῖν υηάἀετβιοοὰ ἰξ, ἀπά 
τετγείοσς ἰτ 18 μὸν ἴο ὙΟἿΓ 6818 48 ἰΐ 18 ἴο 
ΤῊΥ πεδσῖ." 
ες. 7. ἀγαπητοί, 51. ]οΠπ᾿8 ἑανουτίτε 

ΒΕγ16 (οὐ. 1], 2, 21, ἵν. 1, 7, 11). Αδουῖ 
ἴο επ͵)οΐπ ἴονε, με Ὀερὶπβ »Α Ἰονὶπρ. 
καινός, “«πονε]," “πεῖν ἐπ ἀίμά" (πουμ5) 
88 ἀϊδεϊαρυίεῃοά ΞοῸ γέος, “πεν ἐπ 
νι." (γέζεη5). ἀπ᾽ ἀ; ῥχῆδ, ἤδτα ποῖ 88 
ἰπ ἴν αν δας ων Ἡἶ δα ἐν ἱππίπρ οὗ γοῦὺσ 
ΑἸ σιβιίδη 1. ἐντολὴ ἡ πελαιὰ, ἐ΄. 
ἴ,. 2: τὴν ζωὴν ἼΣ κήβεμαι 

Ψψετς. 8. πάλιν, ““ἀραϊπ," ἐ.Ζ. ἴῃ δη- 
ΟΥΒεῖ 86ῆβα, τόσα ΔποΙδοΓ Ροΐπε οἵ νίενν, 
ποῖ ἴῃ ἰΐβεῖζ υϊ ἴῃ οὖσ τεςορτιἠτίοῃ οἔὗ ἴξ, 
“118. ἃ πεν σοπηπηδηάπηεηε ". ὅ ἐστιν 
ἀληθές, ἴῃ δρροβίτίοῃ ἴο ἐντολήν--“ἃ 
τοίηρ Εἰ οὮ ἴδ ἴσας," υἱζ., {πε Ρατασηουης 
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αὶ. 5-7). 
ννες. τ); 

ΙΩΑΝΟΥ ἃ 1. 

ὑμῖν - ὅτι "ἡ σκοτία "παράγεται, καὶ " τὸ φῶς τὸ ἀληθινὸν ἤδη "φαίνει. 

1 Οοε νυ. ο, ᾽ ὁ λέγων ἐν τῷ φωτὶ εἶναι, καὶ τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ μισῶν, ἐν τῇ 

νη, τὰ, 
αν. 23, 
χχί. 23. 

Υ ἷν. 20. Ῥι τ 
2. 5-7; Ῥε. χχχνὶ. 9. 
δ] σμη Ἰΐ Ἐρτπιττς Ὑῆ ἐς, χἴ τ χῖνο τ, ανὶ τ, 

Χίϊ. 40). 

ν. ΠΥ σκοτίᾳ ἐστὶν ἕως ἄρτι. το. "ὁ ἀγαπῶν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, ἐν τῷ φωτὶ 
κασι ς μένει, καὶ "σκάνδαλον ἐν αὐτῷ οὐκ ἔστιν. 11. ὁ δὲ μισῶν τὸν 

ἀδελφὸν αὐτοῦ, " ἐν τῇ σκοτίᾳ ἐστί, καὶ ἐν τῇ σκοτίᾳ περιπατεῖ, καὶ 

οὐκ οἶδε “ ποῦ ὑπάγει, ὅτι ἡ σκοτία ἐτύφλωσε τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ. 
8 Ἰοβδπῇ. οἷ βεζε δηά Ἐεν. ἱϊ. τ4; σκανδαλίζειν ἸοΒῃ νί. ὅτ, χνΐ. 1. 

ς ]οΘδῃ χί. 9, 10, χἶν. 35, 36; [5. νί. το (7οδη 

τ εν ἀντω οὐκ ἐστιν ΒΚΙΡ, ΜΗ, Νεβί. ; οὐκ ἐστιν ἐν ἀυτω ΑΟ, Τίβοξ., ΝΗ 
(τπλσρ). 

Ὠδοεβδυ οὗ ονε. ΤὨΐβ ἰγυςῃ, βου ρῃ 
υπρετςοεῖνεά, [8 σοπίαϊποά ἴῃ τἢ6 τενεΐδ- 
τίοῃ οὗ [εβὺ8 ΟΠ τῖβὲ (ἐν αὐτῷ) ἀπά ργονεά 
ἰπ ἴδε εἐχρεσίεπος οὗ θεϊΐενοῖβ (ἐν ὑμῖν). 
1184 ἴδοι ἴπᾶὶ μδιγοὰ οὗ οπδ᾽β ὈὉσοῖμπεοι 
εἰου δ τ1ῃ6 βοὺ} δπὰ βδυϊβ ουἱ τπ6 Ἰἰρδι. 
“41 Κηονν {ἢ ϊ8,᾿" βαγβ τς Αροβίῖε, "" ὃε- 
οΑυβε ἴῃς ἀδγκηεββ 8 ραβδβίπρ' ἄννᾶυ δπὰ 
τδε Ἰρδε, τῆς ἴτας Πρμξ, 8 αἰγοδὰν βῃϊπ- 
ἱηρ," ἐ.6. ΤῊΥ εγεβ ἀγὰ ρει πρ δοςυδβίοπιεᾶ 
ἴο ἴπε Ἰἰρῶς οὔ τμε Οοβρε!-γενεϊδιίοη, 
ΔηΔῚΙ μάνα βεεη {Πἰ8 γαῖ Ἰν ΒΙΟἢ δὲ ἢσϑὲ 
ψ 48 πίδάδεπ ἴτοπὶ πιθ.0 Αἀάἀϊ)εςϊίνεβ ἱπ 
-ἰνός ἀεποῖς τπε τηαϊετίαὶ οὐ ννῃίςἢ ἴῃς 
τηρ 18 πιδάε; δπά ἀληθινός ἰδ υβεὰ οὗ 
πε το] 88 ορροβεὰ εἰἴδεγ ἴο {πε ἴγρε 
(σύ. 7οδπ νὶ. 32, χν. τ; Ηδρ. νἱϊϊ. 2, ἰχ. 
24) οσ ἴο {π6 οοπηξετέεϊ! (οὐ, 5γ»ιδ. Νίς.: 
Θεὸν ἀληθινὸν ἐκ Θεοῦ ἀληθινοῦ “᾿ νεΓῪ 
αοὰ οὗ νεῖν αοά," 2.6. {πε τε] αοά 48 
ορροβεὰ ἴο ἔδϊβε ροάβ, ἰάοἱβ, ννῃϊς ἢ ννεσα 
“Πηρβ οὗ παῦρῃς᾽"). ὙΤῆε ορροβίϊε οὗ 
τὸ φῶς τὸ ἀληθινόν ἰ5, οἡ ἴπε οπε δαηὰ, 
πε ἀϊΐπη ἰἰρδς οὗ τῆς 1 Θνν δἢ Ιμᾶνν (πε 
ἴγρε) δπᾶ, οχ τῇς οἵδεσ, ἴπε ζ4186 Ἰ᾽ρῃὶ οὗ 
Βυπίδη βρεουϊδείοη (1Π 6 οουπηίεοτγίε!). 

γεσ. 9. Ηε β8δν8 δπά ρεγῇδρβ πίη 
ἢ ἰ8 'ἴπ πε ᾿ἰρῆῖ, ας Πα Πᾶ5 ἡξνεσ βεθῆ 
πε ᾿ίρῃς; ἴξ Π48 πενεῦ βῆοπης οἡ ἢὨϊπι. 
ἀδελφόν, οὐ {πε 1ἰρ8 οἵ εβὺ8 ἃ ἔξει ονν- 
τη (ο΄. Μαῖϊ. ν. 45; ὑκὲ χν. 30, 32), 
ἰπ τῆς δροβίοϊίς ννυγ τη ρ8 ἃ ἔε! ]ονν- ΟἿ τί8- 
τίδῃ (ο΄. ν. 1-2, 16)---οηε οὗ {πε δροβίοϊϊς 
πδιτονίηρβ οὗ ἴῃς [οτὰ β ἐεασῃίπρ. Οὐ 
“ πεΙρῆρουτ "--ουν ἢ τῆς ἘΔΌΙ5, ἃ ἔεϊ ον,- 
7εν; ν᾿ 16β808, 4 ἐδ]! ονν- δ (ο. υκα 
Χ. 25-37). ΤὭΕτα [5 Π0 οοηίγδάϊςτίοη θε- 
ἔνδεη {Π|8 ράββαρε δηὰ [κε χίν. 26. 
ὙΠῸ Ῥεβὶ οοπιπιεπίασυ οἡ τῆς ἰδίϊοσ ἰ8 
7οδη χί". 25. 

Ψψες. το. ἐν τῷ φωτὶ μένει : ἢς ἄοεβΒ 
ποῖ πλοτεὶν οδίςἢ ρ] πιρβε8 οὔ τῆς Πρμὶ 
δυῖ “᾿αὐίάδιῃ ἰπ ἰτ," Ὀεὶηρ οὗ οης πιιπὰ 
ἢ αοά, τῆ οοπιπίοη Εδίμεσ, ν πο “18 
Ἰρπε" ((. 5). σκάνδαλον οὐκ ἔστιν ἐν 
αὐτῷ, ““ἴοτε ἰβ ἢο οσςαϑβίοῃ οἵ βειτ  Ὀ] ΠΡ, 
ποιπὶπρ ἴο {τῖρ Πἰπὶ ἃρ ἀπά πιᾶκε Πἰπὶ 
411, ἴῃ Πίβ ᾿ά5865) ---ἂπ εςοῆο οὗ Ϊοδη χί. 
9,10. Αποίῖδετ ᾿πἰετγργεϊδιίοη, 1688 ἀρταα- 
ΔΌΪε ἴο τῇς οοπίαχε Ὀὰϊ ποτα οοπβοηδηΐ 

ΜΠ τῆς οοπιπιοη υ8ςε οὗ σκάνδαλον (εὐ. 
Μαῖι. χιϊ. 41, χνῖ. 7; Εοπι. χίῖν. 13), 15: 
Βεοαυβε Πε ἰβ8 ψίπβοπια πὰ ρζδοίοιβ, 
ἴδοτα ἰβ ἰῃ δἰπὶ 0 διυπ)] πρ- ᾽οςκΚ τὸ 
οἴδετβ, ποιϊπίηρ ἴο ἀεῖες ἴπεπὶ ἔσοπὶ 
δοσεριίηρ ἴδε αοβρεὶ. Τῇ ἴονε οἵ 
τς ρσιπηεῖνς ΟἾἩ γί βιίαπβ ἱπιργεβϑεά τῃς 
μεαίδεη. ΟΛ Τεγῖ, 4οϊ. 39: “ Νἱάς, 
ἱπφυΐαπε, αὐ ἰηνίοεπὶ 86 ἀϊίραπε : ἱρϑὶ 
δπῖπὶ ἰηνίςεπὶ οὐετγιηί ; εἴ αἴ ῥτὸ αἰζεσυῖσο 
τηοσὶ βίπι ραγαῖὶ : ἰρβϑὶ εηίτῃ δὲ οοοἀδηάυτῃ 
δἰτεγυῖτιπι ραγαϊίοσεβ εγυηῖ". Ε. αἀ 
Ῥίορη. τ: καὶ τίνα φιλοστοργίαν ἔχ- 
ονσι πρὸς ἀλλήλους. ΤὨΪδ 8ρίτίξ ἀϊδαρ- 
Ῥελεά, δπὰ ἴῃ νῖενν οὗ 1ῃς Ὀϊξίες σοπίσο- 
νεοῖβίεβ οὗ ἴπΠ6ὸ 41 σεπίυγΥ τῆς Ράρδῃ 
διἰϑιοσίδη Απγηλίδηιιβ ἀνοννδὰ παῖ “τῆς 
ΘΏΠΙΠΥ οὗ ἴῃς ι Ὠτγίϑιίδηβ τονναγὰ δδοῦ 
οἵδε βυγραββεά [πΠῸ ἔυγυ οὗ βάνᾶρε Ὀθδβίϑ 
ραϊηβι τῆδη ". Αποῖπεσ ἱπιεγργεϊδειοη 
τλκεβ αὐτῷ 48 πευῖεγ : “ὙὝὙΠεΕΙΕ ἰ8 πὸ 
οοραβίοη οὗ βευτηδ!ηρ ἰπ τ, ἐ.ε., ἰπ τῆς 
᾿ίρῃε. ΟΥ̓ 7]οὁδη χί. 9. 

ει. α.. 81. ]ὁδη γεοορηΐβαβ πο πδυῖγαὶ 
αἰττυάς Βεῦνθθη “Ἰονε " δηά “" παιγεά".. 
Τμονε ἰβ δοῖῖνε θεηδνοΐδηοε, Δ ἃ 1688 τῇδ 
118 8 μαῖγεά, [υ8ὲ 8 ἱπάϊ εγεπςς ἴοὸ της 
(οβρεὶ-ο4}} ἀπιουηῖβ ἴο γε)εςτίοη οἵ ἰξ (ς, 
Μαῖεῖ. χχίϊ. 5-7). Οὔβεγνς ἴπε οἰ πγᾶχ: “1ῃ 
τῆς ἀλικηεββ ἴβ, δπὰ ἱπ ἴδε ἀδγκπεββ 
νυδὶκεῖῃ, αἀπὰ Κπονοῖῃ ποῖ ννῇεσε δε ἰ8 
ξοίϊης ". ἐτύφλωσεν, δοτ. οὗ ἴῃς ἐπάε- 
βηιίε ῥασέ, “ῃετε γε νψου]ὰ υ8ὲ της ρετέ 
(τ΄. Μουϊτοη, γαμι. οὐ Ν. Τ. Οκ., ἵ. ΡΡ. 
135 Η.). Τῆς ρεπαῖῖν οὗ ᾿ἰνίηρ ἱπ τπε 
ἀδτκηεββ 8 ποῖ τηθγεῖν ἴπαὶ ομς ἀο68 ποῖ 
8εα, θυῖ [πὶ οπς ροεβ δ]1Πηδ. ΤΗΣ περ- 
Ιεςτεὰ ἔδου εν ἰ8 αἰσορῃϊεά. Οὗ τῃς πιοΐε, 
δε ἐγμδέασεα ἴῃ τῆς Βυδιογγαποδη ἴδ κοβ 
οὔ τῃε Μαγηπιοῖῃ Οδνεβ οὗ Κεπίυοκγ. 
ΟΡ βεῖνε δον ϑῖ. ]Ϊοῆπ ἐπι ρῃαβίβεβ πὰ 

εἰαδογαῖεβ ἴῃς οἱἷά-πενν σοτηπιδπάπιεης 
ἜἼονα τπν Ὀσοῖμοσ," τοϊτεγατίηρ ἰξ, ρυϊ- 
εἴην ἰ περαιίνεϊυ δηὰ ροϑβιτἰνεῖγ. 

γν. 12-17. Ὑδε Αρρεαδὶ] οὗ Εχρεγίεηςθ. 
“1 πὶ νυτϊτίηρ ἴο γου, {π||6 σΠάγοη, Ὀ6- 
οᾶυδε γουῦ 81π85 Ὦανε Ὀδεπ ἔογρίνεη γοῦ 
ἴον Ηἰβ πδπιεβ β88κε; 1 δπὶ νυσϊτἰπρ ἴο 
γου, ἔδλιπετβ, θεοαυβε γε πᾶνε ροῖ ἴο 
Κηονν Ηἰπι μὲ ἰξ 15 ἔτοπὶ {μῈ θερίπηΐηρ ; 



9--14. 

12. γράφω ὑμῖν, τεκνία, ὅτι ἀφέωνται ὑμῖν αἱ ἁμαρτίαι 
ὄνομα αὐτοῦ. 
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4 διὰ τὸ ὦ Μειξ χ- 
13- Γράφω ὑμῖν, πατέρες, ὅτι ἐγνώκατε τὸν " ἀπ᾿ 9: Ιομπ 

ἀρχῆς. γράφω ὑμῖν, ἱνεανίσκοι, ὅτι " νενικήκατε " τὸν ' πονηρόν. Ἀδν. 1, 3, 

γράφω 3 ὑμῖν, ' παιδία, ὅτι ἐγνώκατε τὸν πατέρα. 14. Ἔγραψα ὑμῖν, Με χἰχ. 

πατέρες, ὅτι ἐγνώκατε τὸν ὃ ἀπ᾿ ἀρχῆς. Ἔγραψα ὑμῖν, νεανίσκοι, ὅτι Αειο, ἐ 
. ΜΝ “ 7. 

Κ ἰσχυροί ἐστε, καὶ ' ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ ἐν ὑμῖν μένει, καὶ νενικήκατε τὸν ε 10 

Ὁ 1]. χ2. ν. 18, 19: 7οΒ νι: 154; Μεαῖϊ. ν. 37, νἱὶ. 13» ΧΙΪ!. 10, 38. 5 
1 

χί!. 2ι. 
ἀπ. χ7 (ν.1.. 

1 τὸ ἐδ. 

Κ ΕρΒ. νἱ. το. «ΤῸ σεβ{᾿, 

Ἀπ χνΐ. 
3: Κοπι. 
ΣΝ σ. 18, 

γράφου Κ, Ννεᾳ.» Αὐυρ.; εγραψα ΜΑΒΟΙΚΡ, ὅ5γενε ρῃ, Οορ., ϑδῃ., Αδιῃ., Ασῃ,., 
εἰ 

5 τὸ Β. 

Ιδτὰ υτὶτίηρ το γοῦ, γουηρ πιεη, θεοαυβα 
γε Βανε Ἄςοπᾳιεγοὰ τε Εν]! Οπε. 1 
ψτοῖς ἴὸ νου, {π||6 οπεβ, θεσοᾶυδε γα 
Βανε ροῖ ἴο Κπονν ἴῃε Βαίμεγ; 1 ψτζοῖας 
το γου, ἔδίμειβ, θεοδυβϑε γε πᾶνε ροῖ ἴο 
Κπον Ηἰπὶ τπδὶ ἰ8 ἔγοτῃ {πε Ὀερίπηϊπα; 1 
ν τοῖς ἴὸ γοι, γουηρ πιεῆ, δεοδιβε γα 
ἅτε βίσοηρ, ἀπά {πε Ννοχγά οὗ αοὰ δϑιάειῃ 
ἴῃ γου, δῃὰ γε πᾶνε οοπαυεγεά {πε Εν]] 
Οπε. ἴμονὲ ποῖ ἴδε ννογὶ ἁ, ποσ ἴῃς {πῖπρ8 
τμαῖ ἂγὰ ἰπ ἐπε ννοσϊἅ, [1 Δ ΠΥ οπε Ἰονεῖῃ 
τῆς ννοτὶά, με ἴονε οὗ ἴπε Ἐδίβεσ ἰβ ποῖ 
ἰπ δίπι; Ὀεσαῦβε δνογυιπίπρ τμαϊ 8 ἴῃ 
δε ψνοτὶά---ῆς ἰα8ὲ οὗ τῆς ἤεβῃ, δπὰ τῆς 
1υ8ὲ οὗ ἴπε εγεβ, ἀπά {πε ὑσαρρασὶ ὑοδϑβί 
οἵ {{{π---ἰ8 ποῖ οἵ πε Εδίδμεγ αῖ 18 οὗἩ [π6 
ννοσὰ, Απὰ τῆς νοσἹά 18 ραββίηρ ΑΥΨΑΥ 
δηά {δ ἰυβὲ οὗ ἰϊ, θὺυς πε ἴπδὶ ἀοεῖῃ ἴῃς 
Ψ1Π οὗ αοἁ «ὐἰάειἢ ἔον ἐνεσ." 

Τῆς Αροβεῖες μα8 Ῥεεη βεϊτίηρ ἴοσί ἢ 
Βεδιοπίπρ ἰσυτἢ8 ἀπά ἰ8β δἀδουΐ ἴο τπιᾶκα 
πῃ εχδοῖηρ οἰαίπι; πὰ πογαὲ πε ραῦβεβ 
δηὰ νυ ἱἢ τυ ἢ ἰεηάεγη 688 τεαββυσεβ 8 
τελάδγθ : “1 δπὶ ποῖ δά ἀγεββϑίῃηρ γοὺ 48 
υηδεϊϊενειβ οὐ οαβεῖπρ ἄουδὲ ἀροη ἴΠ6 
βἰποοσν οὐ γοὺγ ἔδἢ. Οηἡ ἴδε οοη- 
ἀγάτυ, ἰΐ ἰ8 Βεσαυδβε 1 ἂπὶ δβϑυγεὰ {πεγθοῦ 
1Π4Ὲ 1 τὰ ντίηρ (Πἰβ Ἰεϊῖος το γοῦ δηὰ 
ντοῖο τῃς αοΒρεῖ ψψῃ ἢ Δοσοσηρδπίεβ ἴτ᾽". 

Ψεσ. 1:2. τεκνία, 411] [ες ΑΡοβεῖε 8 
τελάειβ, πἰβ οὐυδβιοσηδσυ ἀρρεϊαἰτίοη (866 
π. οἡ ἰϊ. 1). ἀφέωνται, ρετί,, ἴῃς Ποτῖς 
ἔοττη οὗ ἀφεῖνται. τὸ ὄνομα αὐτοῦ, ἴῃς 
Τπαγαοῖοσ, πηϊπά, ρυσγροβε οἵ αοά τενεαϊεὰ 
ἰπ Οδτῖϑι. “ὙΒε παπιὶεὲ οὔ αοὰ" ἰβ8 
“ΜὨΔίδοανοσ ἔμοτς ἰ8 νΠεγθῦν δε πιὰ κεδ 
Βίταβεῖγ Κπονπ" (νγ) εϑένι. 1αγρ. Οαἰδολ.). 

Ψνεσ. 13. Ηε πον βυδάϊνιἀε5 τεκνία 
ἰπίο πατέρες, ἱ.6., τιλίυτα δε] ενεσβ ϑτΒ 
ἃ ἴοης δῃηὰ ενετ- ἀεερεηίηρ (ἐγνώκατε) 
ἐχρεείδεπος δεμὶπά τμεπι, ἀπά νεανίσκοι, 
Ψ ΠΟ, Ἰβουρὴ ἡ ἐπιθυμία τῆς σαρκός 18 
βίσοπρ' νυ ἱπῖπ τη επι, ἢανε οοηφαετεὰ της 
Ἐν] Οπε ὃν τῆς αἱάβ οὗ στᾶςο---ὴ ενὶά- 
ἐποα οὗ {πε σεδῖν οὗὨἨ ἐδεῖτ ἱπίδγεβι ἰπ 
Ομγῖβι. ἀπ᾽ ἀρχῆς, 4Ἃ8 ἴῃ ἱ. τ. ΤΒς 
δηποίεηϊ ἱπεεγργεῖογβ ἴοοῖ τεκνία, πατέρες, 

νεανίσκοι 45 4 τπτεεξο]ὰ ςἸΔβϑ Βοδιίοη, 
δοοοτγάϊηρ ἴο ἀρὲ (Αὐρ., Αἴπδπ.) οἵ δο- 
οογάϊπρ ἴο ΟὨγίβιίαη εἐχρεγίεηςς, κατὰ 
τὸν ἔσω ἄνθρωπον (Εὐυτῃ. Ζίρ.); δῖ τῃς 
οσγάοσς ψουϊά ἤθη ὃς εἰΐπεσ τεκνία, νεα- 
γίσκοι, πατέρες ΟΥ πατέρες, νεανίσκοι, 
τεκνία. Ἀκοσταϊπε ἴο πε νατίδπιὶ γράφω 
ὑμῖν, παιδία, τεκνία 18 ἃ ρεπετΑ] ΔΡΡε]]4- 
τίοη βυυδάϊνίἀςα ἱπῖο πατέρες, νος 
παιδία. Με. 14 βδουΐά Ῥερίπ ψΒ 
ἔγραψα ὑμῖν, παιδία. ΤΠε ΔΣοτ. ἔγραψα 
ἰβ πιοβὲ 8: ΠΊΡῚῪ ἀπά σεδβοπδῦϊν χρη θὰ 
88 ἃ τείεσεπος ἴο ἴπε Αροβιεῖε'β Θοβρεὶ 
(ϑεε [πιτοά, Ρ. 246). Ἡανίηρ αββυγεά {Π6πὶ 
οὗ ἰδ ῥγεβεπέ σοηνϊςτίοη οὗ τε βίπο θυ ν 
οἵ τπεὶς αι ἢ, ἢς ποῖν ροεβ οἡ ἴο ββυσε 
τἴῆεπι τπδὶ πε Βαά εδηιεσίδίποά ἃ ἴἰκα 
ορίπίου Ψπθη ἢς ψτοῖα ἴῃς Αοβρεῖ ἴοτ 
τῃεῖς ἱπϑισυςείοη. Ηἰ8 ἴοπε ἰβ πηυς ἢ [Κα 
παῖ οὗ 2 Ρεῖ. 1. 12. ΟΙδεῖ ἐχρίαηδιίοπβ: 
(τὺ Τῆς τείεγεπος 18 [0 ἃ ἔοσπιεσ δρίβι!α 
(υ. 3 ]Ἰομη 9)---α στδιυϊέουβ ἀπά υη- 
Πεσεββασυ δυροιμαβίβ. (2) Τῆς Αροβεὶα 
ΤεβυΠ68 ΔἵΕΙ ἃ ρᾶι8ε ΨὙὨΕῖΠΕΓ ἰπ ςοπι- 
Ῥοϑιτίοη οὐ ἰπ τπουραϊ, δπά τεϊξεγαῖεβ 
δὶ μὲ “848 νυτιττεη ". (3) Αἢ επὶ- 
Ῥῃδιίς ἔοσπλ οὗ Ὄχργεβδβίοη, {κε “᾿νε 
ἄεοσες ἀπά πᾶνε ἀεοσεεὰ ". (4) Οδϊνίπ, 
τεδλάϊηρ γράφω ὑμῖν, παιδία, τερατὰβ 
πατέρες . . . πονηρόν 45 Δη ἰπϊεΓροῖία- 
ἄοη. ΤΪβ ἰβ ἴο οὐκ πε Κποὶ ἰπβιεδά οὗ 
ππιγίηρ ἰτ, παιδία, 4 ρεηεῖαὶ Δρρεῖϊα- 
τίοη ἔοσ 411 τπε Αροϑβεῖε᾽β τεδάεσβ, ὑσδο- 
εἰσα!γ ἰδεπεῖςαὶ ἢ τεκνία. δι  ν 
τεκνία οΑττῖε8 [86 Ἰάεα οἵἉ τεΐδι:οπϑἣΐρ ὈῪ 
δίγέλ-γοεροπεγαίίοπ; οὐ. Αὐρ.: “μία γε- 
τ ἐμηἐμ7 υοδὶς ῥεσοαία ῥὲν ποριϑῆ 6715, 
εἰ τερεηεγατηϊηὶ ἰῇ πονδη νἱΐδτη, 1ᾶ60 
8:11", παιδία, οἡ {πε οἴποῖ Ὠαπά, δῖα 
τΩΑΘΓΕΙ͂Υ “ Ομ] άγοη," ιορὲ (Αυρ.), ἐπ απέες 
(νυ]ρ.), δπὰ «πὰ ἀϊβεϊποῖίοθ 8 ὅτι 
ἐγνώκατε τὸν Πατέρα. ΑΙ] τηξῃ ἅτε 
οδΙ σε οὗ αοά, Ὀεΐϊενειβ αζὲ σι! ἄγεη 
Ψηο “ Βανε ξοι τὸ Κπον ἴῃς Εδίμετ᾽". 

ες. 14. Τῆς Αροβιῖς ρίνεβ ἴῃς 84π|6ὲ 
τεᾶδοπ 8ἃ8 Ὀεΐογε ἔογσ νττπρ ἴὸ [6 
Ἐλίδειβ, 48 ἐδουρῇ ἴδετε οουά Ὅς ποης 



178 

τὰ ]δυλεβ ἷν. πονηρόν. 

ΙΩΑΝΟΥ ἃ 1. 

15. μὴ ἀγαπᾶτε τὸν κόσμον, μηδὲ τὰ ἐν τῷ κόσμῳ - " ἐάν 
Ὁ Κοπε πὶ, τις ἀγαπᾷ τὸν κόσμον, οὐκ ἔστιν ἡ ἀγάπη τοῦ πατρὸς ἐν αὐτῷ" 

ν. 16. 24: 
ἘρΒ.ἱΣ, 3; ΡΒ 3} 

α΄ Ῥειες ἰἰ, ἀλλ᾽ δ « ἐκ τοῦ κόσμου ἐστί. 

16. ὅτι πᾶν τὸ ἐν τῷ κόσμῳ, "ἡ ἐπιθυμία τῆς σαρκός, καὶ ἡ ἐπιθυμία 
εἴες τῶν ὀφθαλμῶν, καὶ ἡ " ἀλαζονεία 3 τοῦ " βίου, οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ πατρός, 

ΙἼ. καὶ ὁ κόσμος " παράγεται, καὶ ἡ 
εις ἢ, ἐπιθυμία αὐτοῦ" ὁ δὲ" ποιῶν τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, μένει εἰς τὸν αἰῶνα. 
14; Μασὶς 
ἶν. 19. 

4 ἵν. 5; ]οδῃ νἱϊΐ. 43, χν. 9. στ νέες. 

1χον πατρος 
Βενοσζδὶ πλίπιβο., 

3αλαζονεια ΒΕΚ ; αλαζονια )Α ΒΡ, εἀά. 

τελῖεσ. Ηε ρίνεϑ ἴδε βᾶπιε σεᾶϑοῃ αἶβο 
Ὃγ νυτίτἰηρ ἴο τς γουπρ πιεη, Ῥὰϊ μὲ 
ΔΙΏΡΙΪΉεβ 11: τῇδ πᾶνε [πα βιίγεηρτἢ οὗ 
γουσιῃ, δυϊ ἰξ 18. ἀϊδοὶ ρ! πεὰ Ὁγ τῆς ἰη- 
ἀνε Πρ νγοτὰ, δηὰ ἐδετγείοσε πεν ἤᾶνα 
ςοηαποτοά. 

γετς. 15. Ηε ἰβ ἀεδ!πρ νντεἢ θεϊ ονεῖθ 
νῆΟ πᾶνε ἃ ἰαῦρε εχρειίεπος οὗ [Π6 
ξταςε οἵ ΟἸτῖβε, πὰ οἡ τῃϊ8 ἕαςξ Βε ργο- 
οεδάβ ἴο Ὀ486 Ὧἃπ Ἀρρεδί, ἃ 94]1} ἰο ἔυγίποσ 
δάναηποεπιεπε δηὰ δίρῃες δἰἰαϊππιεηῖ: 
ΦΤονε ποῖ πε νοσά ", Ὑεῖ αοά “ Ἰονεά 
τῆς ψοσἹά " (]ομπ 11. 16). ΟΡβεγνε ἴπαὶ 
τς ΑΡροβῆῖα ἄοεβ ποῖ 84 δαὶ ἴῃς ψοτὶ 
ἰθ8. αν]. [ἐ ἰ8 αοὐ᾽β ψνογὶἅ, δπὰ “ἀοὰ 
8} Ἔνεῖν τδίηρ ἐπδὶ Ης μαὰ τηδάς, δπά, 
Ῥεδοϊά, ἰξ τγὰ8 νεῦῪ μοοά᾽" (ἄεη. ἰ. 31). 
Ηἱΐβ πηδαπίπρ ἰ5: κ“ἼΤὮς τπίηρβ ἰπ ἴῃς 
Ψοτά ἀγα ἰταηβίεπί. ΠῸ ποῖ β8εῖ γουγ 
Δθεςίίοη οἡ π6πὶ, εἶδε γοῦ Ψ1}1} βυιβίδίη 
4 Ὀϊτῖες ἀϊδαρροϊπίπηεηῖ, ὙΠα ννοσ]ά ἰβ ἃ 
βοοά πὰ Ῥεδυκίι! μὲς οὗ αοΐά, το ΡῈ 
υβεὰ Ὑἱ ἸΟῪ δηὰ ρταιίευαάε; Ὀὰῖ ἰξ ἰ8 
ποῖ [86 Βυργεπια επά, ἰς ἰβ ποῖ ἴῃς ποπιε 
οὗ ουὖζ 8018. “11εἰ τε ϑρίπι οἵ αοά 
Ῥε ἴῃ πες," βαγβ 81. Αὐυρυδιίπε, “τῆι 
ποῦ πιαγεϑὲ 8ε6Ὲ (μδὶ 41] ἐπεβ86 τῆϊπρβ 
δῖε ροοᾶ; θυῖ νος ἴο ἴδες ἰΓ δου ἴονα 
οσοδιεὰ τπίηρβ πὰ ἔογβακε τῆς Ογεδίοσγὶ 
“ν .1ξὰ Ρηάδορτοοτῃ τηδάς ἃ τἰπρ ἔοσ μἰ8 
Ὀτίδε δπᾶ, ψνῆεη δε ροὲ ἰξ, β8ῆ6. ὑγεσα 
ἔοπᾶεσ οὗ τῆς τίπρ ἴπδη οὗ ἐδ Ὀτίἀθρτοοσι 
Ψ80 πιδᾶς [ἢς τίηρ ἴοσ μας, νου]ά ποῖ δπ 
δάυϊξετουβ θρίτίτ ὃς ἀετεςιεὰ ἱπ τῆς νεσυ 
εἰῖϊ οὗ τπῃεὲ ὑγίδδρτοοση, ἤονενες 886 
ταὶρῆς ἴονε ννμδὶ τῆς Ὀτίδερτοοπὶ ράνς ὃ 
«ον. 00ἀ ρμαᾶνε ἴδεε 41] ἴῶς τηΐηρβ: 
Ἰονες Ηἰτπιὶ ψῆο πιδάς ἐἤεπι. ὙΠοῖς ἰ8 
σοῖς Ψῃΐοἢ Ης ψουὰ δαὶπ ρῖνε δες, 
ἴο ψῖϊ, ΗἰτΊΒεΙ  ν ΠΟ τδάς τη ε8ὲ τ πρδ᾽, 
Αραϊπ: κὙΎΠΕεσα αὐτὸ ἔνο ἰονεβ---οὔ τῆς 
ννουά δηά οὗ αοά. [1 τῃς ἴονε οὗ ἴῃς 
νου ἱπραθδίς, ἐβετα ἰβ πὸ αν ἔοσ ἴῃς 
Ἰονε οἵ αοἀ ἴο επίεσ. [,εἴ τῆς ἴονςε οὗ 
τς νου] γεῖῖσε δπὰ ἔδὶ οὔ αοά ἱππαδῦδϊς, 
1δὲ με Ῥεῖξεσ ψεῖ τοοση. ... ϑδυϊ οὐ 
{πε εν} ἴονε οὗἩ τῇς τννοτὶά, τδὲ ἔμποὰ 
ταλγεδὶ ὑ6 ΗἸΙεὰ ὃν ἰῃς ἴονε οὗ αοά, 

Ὁ Τατηδ5 ἱν. 16; Εοπι. ἱ. 30; 2 Τί. 11}. 2 (ἀλαζών). ΡΊυΚε νἱϊ!. τ4; 2 Τί. ἰἱ. 4. 
Ἵ ὅπες 8 ]οβῃ ἐμὴ 34; ἤμει, νἱΐ ν 21, χχὶῖν. 39; 1: Ρεῖεσ ἱν. 2. 

ΒΚΙΡΡ, ϑυτνέ ΡΒ, ΚΝ ᾳ., Οορ., 54}., Ασζη., Αὔρ., οἀὐά,; τον θεον ΑΟ, 
εἰ. ; τον θεον και πάτρος, ΒενετΆ] τηΐηιιδο. 

5αλλ ΜΑΚΙ,; αλλα ΒΟ, εἀά. 

Του δγῖ 4 ναββεοὶ, δυὲ ἕπου δτὶ 8111} (1]}} ; 
Ῥους οὔ ναὶ δου παβῖ, πὶ ποὺ 
τααυεϑὲ ρεὶ ψῃαὶ ἴποὺ παβὲ ποῖ ". ἡ 
ἀγάπη τοῦ Πατρός, [ἷκε ἡ ἀγάπη τοῦ 
Θεοῦ (νες. 5), εἴἴπες (1) “ἴονε ἔοσ τῃς 
Ἑδιίδεγ," ἴῃ δηκιμεβὶβ ἴὸ ἀγαπᾷ τὸν 
κόσμον, οὐ (2) “ἴῃς ἴονε νηΐ π τῃς 
Ἑαΐπεοι ἔεεϊβ ἔοτ υ8᾽᾿. [π ὅλοι {πε οπα 
ἱπηρ 68 ἴῃς οἵπεῖ. Τῇ βεηβε οὗ 88 
Ἑδιμογβ ἰονε ἴὸσ 8 ἀννακεηβ ἰπ 8 δΔῃ 
δηβυνετίηρ ἰονε ἕος Ηἰπι. ἵν. 1. 

Ψψεῖ. τ6. ἡ ἐπιθυμία τῆς σαρκός, ποῖ 
οὔΐεοϊ. σεη. (Αὐρ. : “" ἀεϑίἀεγία πη εαγὰπὶ 
τεγυτη αὐτὸ ρεγίποης δὰ σδγποηι, βίους 
οἰδυβ εἴ οσοπουδίτι8, οἴ οαίεγα ἢυ]8- 
ταοάϊ,") Ῥαϊ δυδήεςι. : “τῆς Ιυ8ὲ ᾿ΠΙοἢ 
τῆς βε88 ἔδεῖβ, νν ἢ ἢ γεβί 68 ἰη τῆς ἤε5 ".. 
(. ἡ ἐπιθυμία τῶν ὀφθαλμῶν. ἀλαζονία, 
νδίῃ ρζεϊεηβίοῃ, οἰαἰπιϊηρ νυν μδῖ οης τε 81] 
848 ποῖ. τ΄. Ρίαί. : 15 προσποιητι: 
ἀγαθοῦ ἢ ἀγλθῶν τῶν μὴ ὑπαρχόντων. 
ϑυϊὰ; : ἀλαζόνας τοὺς ψεύστας ἐκάλουν, 
ἐπεὶ λέγειν ἐπαγγέλλονται περὶ ὧν μὴ 
ἴσασιν. ὙΒεορῆτ. Ολαν. νὶ. : προσδοκία 
τις ἀγαθῶν οὐκ ὄντων. ζωή, τς νἱτΔ] 
Ῥτϊποῖρὶς (υ φμα υἱυϊπιμ5), βίος, ἴῃς 
ουϊνατά 1 (υὐέα φμανε υἱυέναμ5) οτ [ἷνε- 
Ἰἰβοοά (σέεέπ5). ἄξβειε ἷ8δ Βεῖα 4 80π|- 
ΤΆΔΤΥ οὗ 41] 1016 β'πβ, ἐχεπρ! Βεά ἴῃ 
τς τεπιρίδτίοηβ οὗ Ενε (ἄςεη. 111. 1- 6) 
δηᾶ οὐτ ]οτά (Μαῖξ, ἰν. 1-τ1. Οὗ Αὐρ.; 
Πρδείοοι, ον. Ἠεδ., οπα Μαῖϊ. ἱν. σ᾿ 
(1) “Ἃς Ἰυδὲ οὗἩἨ τὴεὲ βεβῃ ": οὐ “Τῆς 
ἴγες νν88 βοοά ἴοσ ἐοοά᾽"; ““Οοτηγηδπά ἐμαὶ 
ἴμεβ6 βίοπϑϑ Ὀδοοπης ἰοανεβ". (2) “Τῇς 
Ἰυϑὲ οὗ {π6 εγεβ᾽": οὐ “"1ὸ νὰβ ἃ ἀδ!ρας 
ἴο ἴῃς εὐεβ᾽" ; “Οὐδὲ ἔμγβεῖῖ ἄονη "΄---ἃ 
βρεοίδουϊασ ἀϊβρίαν. (3) “Ὑῃὲ Ὀταρρατί 
Ῥοδβί οὗ "ἰξε ἢ: ἐξ Ἴδε ἴγες νᾷ8 ἴο 6 
ἀεδίγεά ἴὸ πιᾶκῈ οὔς υνἶβε" : “ ΑἹ] τῆ8 
κἰηράοπιβ οὗ τς ννοσά ἀπὰ τῆς ρίογν οὗ 
1πετὰ᾽.. 

γες. 17. Απ εχρδηδιίοηῃ, Ἂβρεοί δὶ! 
οἵ ἡ ἀλαζονία τοῦ βίον. Το δεεὶ οπεῖβ 
δοιϊϊοη οπ ἴπε {πίηρβ ἰπ τΒς ννοσὶ ἃ ἰ8 
“Ῥγαρραᾶγι Ῥοδϑιίηρ ᾿; ἔοσ {πον ἅτε ποῖ 
Οὐδ, ἴμεν ἅτε ἱγαηβίεπί.Ό ΟΛ᾽ Μοβμδπι- 
ταοᾶ: “δὶ πᾶνε 1 τὸ ἀο στ τῆς 
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τ. ' Παιδία, " ἐσχάτη " ὥρα ἐστί - καὶ καθὼς " ἠκούσατε ὅτι 1 ὁ 3 " ἀν- γαῖ. 13 

-πτίχριστος " ἔρχεται, καὶ νῦν ἀντίχριστοι πολλοὶ γεγόνασιν " ἶ ὅθεν υ 108 νἱ. 
40, 44" 

,. ΧΙ, 24; Α(ἰδ ἴϊ. 17; τ᾿ ὕογ, χν. 52; 2 Τίῃ), [1]. χ; ]απβεβ να; 1 Ῥείεσ ἱ. 5; 2 Ῥεῖεσ {ἰΐ. 3. 
ν 7οβῃ ν. 28. νν Μεαῖίι. χχίν. 5, 24. 

τοὶ Ηεθ. {ϊ, 17, ἐἰΐ. χ, νἱϊ. 25, ἴχ. 18. 
χες. 22, ἵν. 3; 3 08 7. Υ]οΒη ἰν. 25. ζΖ Αεῖξ χχνῖ. 

1 οτι  ΒΟΚΡ, ϑυτνεξ ΡΒ, Κε., Οορ., Αὐρ., εὐά, ; οπι. ΑΙν, βενεζδὶ πηίπυϑο. 

30 ΜΟΑΚΙ, ; οὐ. δ "ΒΟ, Ασπι., οὐά. 

«οπιίογίβ οἵ 1818 11ε2 Ὑῆὲ ψοσί ἃ δπά 1 
-ουδαῖ οοππερςείοη 8 ἔβεγα Ὀεΐννθθη 8 ἢ 
Μεγ ἴδε νοτά ἰβ το οἰπεγινῖβε ἱμδῃ 88 
ἃ ἴτεα ὑπο τηε: ψΏδη ἴα ἴγάνο]]ογ ΠΑ ἢ 
χεβιθὰ υπάογ ἰϊ8 βΒῃδάβ, πε Ῥάββεῖβ οη." 
Αυρ. οὐ ἷν. 4: “ Μυηάῃβ ᾿ἰβῖίς οπιηΐθυβ 
Ἀάεἰθυβ αυξεγεπείδυβ. ραιτίαπὶ δίς εβῖ, 
αυοτποάο ἔαΐϊξ εγεπηυϑ ρορυϊο ἰβγδεὶ"". 
«αὐτοῦ, Βυδ)εςεῖνε ρεπιτῖνε {κὰ σαρκός 
δηὰ ὀφθαλμῶν. τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, 
ἴοπς ρεζτιαπεηῖ διηγὶὰ της ἤυχ οὗὨ ἴγδπ- 
ΘίἴΟΣΥ ἰπίπρα, Οὐ. Αὐυρ.: " Κοζυπ ἴαπὶ- 
Ῥογαί πὶ ἤπνίυβ τλῆ : βοὰ ἰδηηιδπὶ 
αεἴἶτοα βυνίαπι αὐδος πδὶὰα εδὶ Ποπλὶπαβ 
ποβίοσ [εϑ8 ΟἨγίβιυβ. Αβϑυπιρϑὶς οδτ- 
απ, τηοσίαυϑ 68ῖ, τεϑυσσοχὶς, αϑοθηαϊς ἰπ 
ςαἴυπι. Μοϊυϊε δὲ ᾳυοάαπ)πχοάο οἶτοι 
Θυνίυπι ἰετηρογδίϊυπι ρδηΐαταε. Εδρεγίβ 
ἐπ ργδεσερβὴ ἴεπε ἰΐσηυση. ΜΔ οῖνὶς τὰ 
ἌτηΟΣ ταυηΐϊ ὃ τεπα ΟὨσίβιυγη." 

γν. 1:8-29ς. Α Ννατγπίπρ δραϊπβὲ ἤεσσε- 
τἰςαὶ Τεδοξίηρσ. “{Π|6 οπαβ8, ἴτ 8. τῇς 
ἴλϑι πουῦ; δηὰᾶ, ἃ8 γε πεασὰ παῖ Απιὶ- 
οἰγίβι 18 σογηΐη, ενεῃ ποὺ ἢᾶνα ΠΊΔΩΥ 
δηιςτβὲβ γίβεη ; πεηςς ννὲ τεοορηῖβα 
τῶι ἰξ ἰ8 με 1ἴα8ὲ ποτ. Ετσοηὶ οὖζ οοηλ- 
φάῃ ἴμεν Ψεπὶ οὐδ, θυΣ τΠαγ ἡνετα ποῖ οὗ 
Ουζ σοιίρδην ; ἔοτ, ἢ ἐπε μαὰ ὕεεῃ οὗ 
Οὖζ σοτΏρΡΔηΥ, ἴδεν ψουἹὰ πᾶνε αροάς πῃ 
οὖς ἔεϊ οὐνβαΐρ; θὰ ἔπε ρυγροβα οἵ ᾽ξ ννὰβ 
«δῖ ἰξ πᾶν ὃς τηδηϊξεβίςὰ ἐμαὶ πον 41] 
8τε ποῖ οὗ ΟἿΓ οφογρϑηγ. Απὰ γε ἢᾶνε ἃ 
οἰσίβπιὶ ἴτοπὶ πε Ηοὶγ Οπε, ἀπά γε 81] 
Κπονν. 1 ἀϊά ποῖ ννεϊε ἴο γοὺ Ῥεσᾶυβα 
γε ἀϊά ποῖ κηονν ἰς Ταῃ, θὰ: Ὀεοαυβα 
γε Κκπον ἰξ δῃὰ Ὀεοαυδβε Ἔνεσυ [16 ἰ8 ποῖ 
οὗ τε Ττυῖμ. ΨΈΟ ἰβ τῆς ἰἴὰτ θυ Πα 
τῆδι ἀδηΐειῖῃ ἐμαὶ ]εβιβ ἰ8 ἔς ΟἾγίβί ὃ 
ΤὨΪϊβ ἰἴ8 δες Απειςξτίβι---ἣς πᾶς ἀδηϊεῖῃ 
δε Εδίμπες δπά τπε ὅοη. Ενεγυ οπα 
τπδῖ ἀεπίεςα τῃς ὅϑοη πείτπεῦ Βδίῃ ἢς τἢς 
Ἑαδιίβεῦ; δες τῃδὲ σοπίεββειἢ τς ϑοη δῖ 
τε Εδίπες αῖϑο. Αβ ἔοσγ γου, παῖ ὑνῃ ἢ 
γε Βεατγά ἔγοπι με θερίππίπρ, [εἰ ἰξ αὐἰάς 
ἴῃ γου. ΙΕ τῆδὲ δϑῖὰς ἱπ γοὺυ ννῃϊο ἢ γα 
Βελτὰ ἔτοπι {πῸ Ῥερί πηΐηρ, γε αἶδο ἱπ ἔπ 
8οη δηά ἰπ ἴῃς Εδίδεσ Ψ1}} ας. Απᾶ 
τιοῖβ 18 τς ῥγοπιῖβε ψϑῖοῃ Ηδ Ηϊπηβεϊ 
τοηγβεὰ ἃ8--ἰῆς 11ξε, τῆς Ετεγη δὶ [{1{6. 
Πεβα Ἐπίηρβ 1 ψτοῖς τὸ γου τερδγάϊηρ 

186πὶ τπαὶ ψουὰ Ιελὰ γοὺυ ϑίγσαγ. Απά 
88 ἴοσ γου, [πε σἢγίβηι Ἡν Ιοἢ γε τεςείνεδ 
ποτὶ Ηΐπὶ δϑϊθῖ ἴῃ γου, δηὰ γε πᾶνα 
το πεοά ἔπδὲ δὴν οπα βῃουϊὰ ἐεδοῖ γου; 
υϊ, 48 Ηἰβ8 οἰσίβμῃ 18 ἰεδομὶπρ γοῦ τα- 

ξατάϊηρ 411 ἐπίπρβ, δηῃὰ ἰβ σὰς δηὰ ἰ8 ποῖ 
8 ἰἷε, ἀπά Ἔνεπ 48 ἰξ δι ρῆς γου, αὐἱάς 
ἴῃ Ηἰπ). Απὰ πονν, {{{π|6 ΟΠ] άσεη, ἀρ άα 
ἴῃ Ηἰπι, παῖ, ἰξ Ης ὃς πιαηίξεβιεᾶ, ᾿ς 
ΤΊΔΥ Ὦανε δοϊάπεββ απά ποὶ 6 βμαπιεά 
ΑΨΆΥ το Ηἱἰπὶ δὲ Ηἰβ δάνεπε. [1 
γε Κπονν δαὶ Ης ἰβ8 εἰβέεουδ, τεοορ- 
δα [παῖ ὄνεσν οπς αἷδβο ἔπαὶ ἀοεϊῃ 
τὶ σπίθουβηεββ παῖῃ ὕεοη Ῥαροίίεπ οὗ 
Ηϊπι."" 
Α Βαγεϑυ πιδά δγίβεη ἱπ ἴῇς θοβοπὶ οὗ 

τε ΟΠυτοῇ (8εε [πἰγοά. ΡΡ. 248 [). [{ννᾶ8 
8 (αἰαὶ Βδγεβυ, ἃ ἀεηίαὶ οἵ τπΠ6 ροββί 111 ν 
οὗ τε Ιπολγηδιίοη, απὰ τπογεΐογε οὗ [86 
τεϊδιίου οἵ ἔδιβεγμοοά δπὰ βοπβῃΐρ ὃ6- 
ὕνθεη αοἀ ἀπὰ πιδη. 8:1. [οῃη᾽ 8 επῃρΒά- 
τὶς οοπδεπηπαιίίοη οὗὨ ἰξ ννᾶβ 8:18 εΔ, θυς 
δὶβ ἀρργεπεηβίοη νγὰβ ρτουπάϊεββ. Ηδ 
δῃδγεά τῆς ργενδιϊϊηρ ἐχρεοϊδοη οὗ ἴῃ 6 
ἱπιπλίπεηςς οὗἨ πε ϑεοοηὰ Αάνεπε (οἷ 
1 Οοτζ. χ. 1σ, χν. 51; ΡΏὨ1]. ἱν. 5; σ Τἢ6β8. 
ἷν. 15 544.; ἩεΡ. χ. 25; [14π|εβ ν. 8:1 
Ῥεῖογ ἱν. γ; αν. ἴ. 1, 3, 1. σὰ, χχίϊ. 7, 
1ο, 12, 20), ἀπά βἂνν ἴῃ ἴπε ΠΕΓΕΒῪ δΔῃ 
ενϊάεπος ἴπδὲ (δε ἐπά νγὯβ δ παπᾶ. [ἰ 
ννᾶ8 γδίπεγ δὴ δνίάδεπος ἰμαὶ ἴῃς αοβρεὶ 
νγᾶ8 ννἱπηΐηρ ἰδ νᾶγ. ΤῊς ετὰ οὗ βίπηρίε 
δηὰ υπαυεϑεοπίηρ (Αἰ ἴῃ ἴπε δροβίοϊῖς 
(ΕΒΕἸΠΠΟΩΥ ὑνᾺ8 ραβδί, ἀπά τῇδῃ νεγε ὃδε- 
ἱπηΐπρ; ἴο ἔπαυε δηὰ σεᾶϑοη. Α Βδγαβυ 
88 ἴῃς δᾶπια υδὲ ἰπ τΠΕΟΪΟΡῪ 48 ἃ τηΐβ- 

ἸΚαδη ΠΥροιμαβὶβ ἴῃ βοίθηςε: ἰξ ργονόκεθ 
τπουρῆς δηᾶ ἰεαάβ ἴο ἃ ἄξερεσ ὑπάοσ- 
δβιδπάϊηρ. ὙνΠαὶ βεεπιεά τὸ ἴῃς Αροβίὶς 
ἴῃς ραηρβ οἵ ἀϊββοϊυϊοη ἡνεγα ἴῃ τε! 
“ ατονυνηηρ ραΐπδ᾽.. 

γετ. τ8. Αὐρ.: “Ῥυεῖοβ δοχυίζατ, αὲ 
ἔεδιϊπεηϊς οζεϑοοσα, 4υΐα πον᾽ββίπηα Ποζᾷ 
εβί. ... Ριοβοϊξε, ουγτίϊα, οταβϑοίτθ, πο- 
νἰϑϑίπηα ποσὰ εβι". ίεγ. 28 ρυΐϊβ ἴξ δ6- 
γοπά ἀουδι μαι ἐσχάτη ὥρα πιελπ “ τδς 
ξηὰ οὗ τῆς ψοτ]ᾶ,᾽" πὰ σγυΐδβ οὔ νατίουβ 
δἰταπιρίβ νης πᾶνε Ὀεεη τηδάς ἴὸ ρῖνα 
ἱξ ἀποῖμεσ τεΐεγαποες δπὰ αὔβοῖνε τῃς 
Αροβῖς ἔγοπι ἴδ ουγταπὶ πλϊβοοποερίίοη : 
(1) Αὑρ. βᾶγβ ναρυεῖν: “τῆς 148ὲ Ποὺ ἰ5 
οἵ Ἰοηρ ἀυτγαιίοη, γεῖ 1 8 με ἴαβε᾽ (πουὲς- 
ϑδέρια κογα ἀϊμέμγηα ἐπέ; ἐαπιόη πουϊποίνια 
ἐξ). Απὰ Οαϊν. : “ Νοιδίηρ δὴν Ἰοηρες 
ταγηαῖηβ Ὀπὲ τπᾶῖ ΟἸσίβεὲ δπουϊὰ ἀρρεὰς 
ἴοτ ἴῃς τεἀεπιρτίοη οὗὁἨ τῆς ννοσὶά..... 
Ηε οδιῖβ ἴπδὲ " τῆς ἴδ8ὲ εἰπις᾿᾽ τ νυν ϊ ἢ 411 
τπϊηρ8 ἂγὸ θεὶπρ 80 Ἴοπηρίεἰεά (Πδὶ πο- 
τοίην 18 1Ιεβ ἐχοερὶ τῇς ἰΔβὲ γενεϊαδτίοη οὗ 
Ομ τίβε "37. (2) Γϊρμηοοι, ον. Ηεδ., οτ 
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ἃ Αείδ χν. 
24, Χχ. 30. 

Ὀ7]οΒα τ 
1. 

ς Μεαῖι. ἱ. 
23, χχνὶ. 

ΙΩΑΝΟΥ αὶ 

γινώσκομεν ὅτι ἐσχάτη ὥρα ἐστίν. 
οὐκ ἦσαν " ἐξ ἡμῶν - εἰ γὰρ ἦσαν ἐξ ἡμῶν,2 μεμενήκεισαν ἂν “μεθ᾽ ἡμῶν - 
ἀλλ᾽ ὁ ἵνα " φανερωθῶσιν ὅτι οὐκ εἰσὶ πάντες ἐξ ἡμῶν. 

1. 

19. " Ἐξ ἡμῶν ἐξῆλθον,: ἀλλ᾽ 

20. Καὶ ὑμεῖς. 
ΕᾺ 38, 58, ἐχρίσμα ὃ ἔχετε ἀπὸ " τοῦ ἁγίου, καὶ " οἴδατε πάντα. 21. οὐκ ἔγραψα 
ἦ..26. ἄτόοον χί. 19. 

1 ξξηλθον ΜΙ ΚΙΓΡ; ἐξηλθαν ΑΒΟ, εἀά. 

4 [ΘΒ ἐϊΐ. 2 ; 2 Οος. {ϊ]. 3. ἔνΝει. 2. 40). Οοπιω. ΒΒ: Οος. ἱϊ. :5.. 

2 ῃσαν εξ μων ΑΚΙΡΡ, Τίδοῃ. ; εξ ἡμων σαν ΒΟ, ΝΗ, Ναβι. 
δ χρίσμα ΝΗ ; χρῖσμα Τίες., Νεδί. ; οἶ τ. 27. 
4παντα ΑΟΚΙ,, ϑγινέ (υπάετβιαπάϊηρ πάντα ἄνθρωπον) »Β, Κ!., Οορ., Αεἰἢ., 

Ασηι. ; παντες 3 ΒΡ, 548., εἀά. 

οἴη χχί. 22, οοσρασεβ ΘΓ ΓΝ 
ἦ.6., “τῆς 481 εἰπιθβ οἵ ἴῃς [εννῖδῃ εἰν, 
παϊίοη, δηὰδ ἀϊβρεπβδιίίοη," δηὰ γεπηαγκβ: 
“668 ἰδία νεσρὶς ᾽απὶ αυδπὶ Ῥτγοχίτης ἰῃ 
τυϊπατη, οὐπὶ ἐπαΐυβ ͵άση δἷς υἱτίπηυβ οἱ 
Βυτηπιβ ἅρεχ ἱπῆάθ! δι18, ἀροδβίδδίδε εἰ 
πεαυϊῖδ ". (3) Βεηρ. ἱἢ ἀπ νοπιεά ἰη- 
εροτυάε: Τῆς δάναποεά ἀρε οὗ 8:1. ]οῇπ 
δΔπὰ ΠἰΒ ςοπίεπηρογαγίεβ ἰῃ σοπίταβι [0 Πὶβ 
“Ἴπ||ς οὨ] ἄγε ". “ἱέρεια, ποη τεβρθοῖι 
οπιηΐατη πλυπάϊ τετηρογαπι: βεὰ ἴῃ δητὶ- 
τπεῖο ῥιόγμίογμηι δὰ ῥαίγες, εἰ δὰ Ἴμυέ- 
πες". (4) ΔΝεβίοοιι : “4 ἰαβϑὲ βοισ," ἑ.ε., 
“8 Ῥετγίοά οἵὗὨ ογίτἰσδὶ σβαπρε". ὙΤῖβ 18 
ῬΟΒΒιθ]ε θυΐ ἱπηργοθαῦ!ε. Ὅῆς οπιϊββίοῃ 
οὗ τῃε ἀεῖ. γί, ἱπ τῆε ρῥγεά, ἰ8 γεριυιίασ. 
᾿ἸΑντίχριστος (ἀπεηίπεουθ). 18. ἃ Ρτορεσ 
πᾶπιε. Νονεσγε ἴῃ Ν.Τ. δυῖ ἰη τῆς 1ο- 
Βαηηΐπε Ερρ. [τ σῇδυ πιεᾶῃ φ), οη πε 
ἈΠΑΙΟΡῪ οὗ ἀντιφιλόσοφος, ἀντικάτων, 
ἀντικείμενος, ἀντίθεσις, “Δδάνετ: οὗ 
ΟΠ σίβι," Ὑγέδεγελγίδέ (18.); οὐ. Οτῖρ. 
Ο. Οεἰς. νὶ. 45: τὸν τούτῳ κατὰ διάμετ- 
ρον ἐναντίον, Τετι. 1) Ῥγαεεογίῥί. Ηαγ.: 
“6 ἈΠΕ σβιὶ, ΟὨσίδιὶ γεῦε 168," Αὐρ.: 
“ ΤΑτίης Απιεςῃτίβευβ Τοπίγαγίιβ ἐδβὶ 
σμβίο"; (2), οὐ ἴπε δπαίορυ οἵ ἀντι- 
βασιλεύς, ἀνθύπατος (ῥγοεονεμῖ), “ ἀπι|- 
Ῥορε, ἃ “ σῖναὶ οἵ Οδσιβε,᾿" υδυγρὶπρ Ηἰ8 
Ὡδῖηδ, ἃ ψευδόχριστος (ε΄. Μαῖί. χχὶν. 24 
τὸ Μδγῖκ χίϊ. 22); οἷ Ασιβίορῃ. Ἐφ. το38 
54.: ἐγὼ γὰρ ἀντὶ τοῦ λέοντός εἰμί σοι. 
! καὶ πῶς μ᾽ ἐλελήθης ᾿Αντιλέων γεγεν- 
ἡμένος : 51. ]οδη βεετηβ ἴο σοσηδίπε Ῥοῖἢ 
Ἰάε: ὙΠε Πεγεβυ ἄσγοβα ἱπ ἴπε Ὀοβοπὶ 
οὐ τῆς ΟΒυτοῦ ἀπὰ οἰαἰπιεὰ το δ ἀπ επ- 
᾿ιρβιεηεά ΟΠγβαδηϊ ; γεῖ, 1] σΑ4Π|πρ 
τποβεῖνεβ Οἢγίβείδηβ, Οετπίμυ8 ἀπά ἢ 
ΤΌΠΟ εῖΒ ὑνεῖε δάνογβασιεβ οἵ Ογίβι. 
ὙΝν εἴβι. : “ Ουἱ 8ε ρσο Οἢτίβίο ρεσξ, ἰἀεοχυς 
εἰ οοπίγασιιβ εβι ". ἀντίχριστοι πολλοί, 
τῆς ἐχροηπεηίβ ἀπά σεργεβεηϊδίϊνεβ οὗ τῆς 
πιο τἰβάδη πιονεπλεηΐ ἡγεῦῈ ἃ ΠΌΠΊΘΙΟΙΒ 
ῬΑΓΥ. γεγόνασιν, ““ἢανε Δτίδεπ," ἱπ 
ςοηίγαβὲ ἴο {πὸ ἴσας ΟΠ γῖβὶ ΠΟ “ νν88 ἱπ 
τῆς Ὀερίπηϊηρ ". ΟΥ̓, ἴπε σοπίταβι Βεΐνγεεπ 
186 Νϑοτά δπὰ τῇς Βαρεῖβε ἱπ ]οδπ ἴ. στ, 6. 

Μετ. 19. (7. Αὐρ.: “ δ'ς δυηε ἴῃ οοσ- 

Ῥοτε ΟΠγδιὶ χιοπιοᾶο δυπιογεβ πλ8]}. 
Οὐυδηάο Ἔνοπιυηίυτ, ἴπης τα] ἀνδίιγ ΘΟΓΡῈΒ : 
βὶς οἱ τι]: ᾳυδηᾶδο ἐχοιηῖ, τὰς ΕδςςΪ εβίδ. 
τεϊεναίυσ. Ετ ἀϊςοὶς αυᾶπάο 6δο8β ενοπιξ 
δίᾳυς ρῥτο)ιοϊξ σογρυβ: Εχ πιὲ οδχίεπιης 
ὉΠΊΟΓΕΒ ἰδῖϊ, βδεὰ ποη εταπὶ εχ τῆε. Ουἱά 
δδβῖ, ποῇ δἵδαπὶ εχ πιεὺ Νοῃ ἄδ οδῖπα 
ταδᾶ ῥτεοῖβὶ βυπε, δεὰ ρεοΐιβ ταὶ ρσεπια- 
θαπξ οὐπὶ ᾿παεββεηῖ", ἵνα, 85. ἐξῆλθαν 
ΟΥὙ γέγονε τοῦτο--ἃ ἐτεηιεηΐ ἰομαπηΐπα 
εἰἶρ8ε: οὖ Ἰόππη ἱ. 8, ἴχ. 3, χίϊ. χϑ, 
χν. 25. 

νες. 20. Απ εχργεββίοη οὗ οοηβάεπος. 
ἴῃ ίβ τεδάεσβ : ΠῈῪ ΨἹ] ποὶ ὃς 1εὰ 
ΔΒΙΓΑΥ ; ἴμεν μάνα τγερεϊνεά “4 οἤγίβτη,᾽" 
τπε ἐπ! ρῃιεηΐπρ στᾶςε οὗ τῆς ΗοὶΪγ ϑριίτε, 
“Ἄν Ὠοἢ Ης ρουτεὰ ἐοσίἢ ἀροη υ8 ΓΙΟΝΙΥ 
τῆσουρἢ [6808 ΟἸτῖδε ουγ ϑανίουγ᾽" (Τί:. 
11. 6. Βαρεθπι ννᾶβ ςδ]εὰ χρῖσμα ἰπ 
Ἰδῖες ἀδγυβ (ασερ. ΝδΖ. Ογχαί. χὶ. 4) ὃὲε- 
οᾶυδβε οὗ ἴῃς τς οὗὨ Ὀαρτίβπια! δποϊπεπρ᾽ 
μ Τετῖ. δὲ Βαῤί. 7: “ Εχίηάς ἐρτεβδὶ 
ε 'ανᾶοσζο ρεγυηριτηυς δεπεάϊοιϊα ὑποοπα 

ἄε ρείβϑιίηα ἀϊβοῖρ! πα, αὰα ἀπρὶ οἷεο ἄς 
οογηι ἴῃ βαςογάοιιπι βοϊεραης"; Αὐρ.: 
“Ὁποεῖο βρί τ 118 ἴρδε ϑρίγυβ βδηοῖιβ. 
εϑῖ, ου)ὰ8 βαογατηδηΐζυμη αϑὶ ἴῃ ὑποτίοης 
νἱ 8.6.1}; Ῥαξ ἔβεγε ἰβ πὸ γεέεγεπος ἤεγα 
το {8 πεν Ὑπῖοῃ 88 οὔα ἰαῖογ ἀδίς δπὰ 
ννὰ8 ἀεγίνεά ἔτοση ουγ ράββαρε. χρῖσμα ἰ5 
βυρρεβιθά Ὁγ ἀντίχριστοι. ἐ θον 8τ6 
ἀν ἐκριστοῦ γου ἃτ6 χριστοί." Οὗ 
Ῥβ. ον. (οἷν. υΧΧ)ὺ 16: μὴ ἅψησθε τῶν 
χριστῶν μον. τοῦ ᾿Αγίου, ποῖ ἔπε ΗοΙ͂Υ 
ϑρίπε. 51. ]οδπ π48 τὸ Πνεῦμα ἰη Ερρ. 
δηὰ εν.» Ῥαϊ πονεῖ τὸ Πνεῦμα τὸ ἽΑγιον. 
Εἰῖμεγ (1) ΟΠ τῖβε (οἷ εν. 11. 7) ογ΄ (2) 
αοὰἁ «δε Βδίπεν (οὖ, Αςῖβ χ. 38; Ηεῦ. 
ἷ. ο)η. Το ᾿δίζεσ ἰβ ρσεέεγαδ!ε. Τῆς ϑρὶ πε 
παρὰ τοῦ Πατρὸς ἐκπορεύεται (] ὁ χν. 
26)---ἴτοπι (ἀπό) ἴδε Ἐδίπον ᾿Βγουρῇ (διά) 
ΟΒείβε (οὐ Τίς. (11. 6). 

γες. 21. ἔγραψα, “1 ψτοῖς,᾽ τᾶν τεῖες 
ἴο ἴπε ἀοβρεϊ, νν Βίοἢ 'ἴ8 δῃ ἐχροβίτίο οὗ 
18ς Ιπολγπδιίοη, ἡ τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν 
Ἰησοῦ Χριστοῦ ἔνσαρκος οἰκονομία (οἿ. 
ποῖς οῃ νοΐ. 14); Ὀὰϊ τόσο ΡΥ ΔΟΪΥ “ ΔΟΓ. 
τείειτίηρ ἴο ἴῃς πιοπγεηξ ὑι5ῖ ραβδί" (1ε Ὁ 
οη ϑοόρῇ. ΟἍἹΤ. 337). ΤΠ δοσ. 18 ἀρρτγο- 
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ὑμῖν, ' ὅτι οὐκ οἴδατε τὴν ἀλήθειαν, ἀλλ᾽ ὅτι οἴδατε αὐτήν, καὶ ὅτι ' 3 Ῥεῖεε 
πᾶν ψεῦδος " ἐκ τῆς ἀληθείας οὐκ ἔστι. 22. Τίς ἐστιν ὁ: ψεύστης, ΚΙ γα 
εἰ μὴ ὁ ἀρνούμενος ὅτι Ἰησοῦς " οὐκ ἔστιν ὁ Χριστός ; οὗτός ἐστιν ὁ πι ἰμῖνε τα. 

ἀντίχριστος, ὁ ἀρνούμενος τὸν πατέρα καὶ τὸν υἱόν. 23. " πᾶς διν Ὦ; 

ἀρνούμενος τὸν υἱόν, οὐδὲ τὸν πατέρα ἔχει.) 44. Ὑμεῖς οὖν" ὃ Ιοδαν. : 
ἠκούσατε " ἀπ᾿ ἀρχῆς, ἐν ὑμῖν μενέτω. ἐὰν ἐν ὑμῖν μείνῃ ὃ ἀπ᾽ ο ΟΣ ΟΝ 

ἀρχῆς ἠκούσατε, " καὶ ὑμεῖς ἐν τῷ υἱῷ καὶ ἐν τῷ πατρὶ μενεῖτε. 

25. καὶ αὕτη ἐστὶν “ ἡ ἐπαγγελία, ἣν αὐτὸς ἐπηγγείλατο ἡμῖν, 
ζωὴν τὴν αἰώνιον. 

ὑμᾶς. 

μένει," καὶ οὐ " χρείαν ἔχετε ἵνα τις διδάσκῃ ὑμᾶς " ἀλλ᾽ ὡς "τὸ 5 αὐτὸ 
χρίσμα ὃ διδάσκει ὑμᾶς περὶ πάντων, καὶ ἀληθές ἐστι, 

Ἰεστιν οὐά, 

3 Αἀὰ ὁ 
νς., πλλφ σὸν Αεἰὰ., Ασπ., Αὐξ., οὐά. 

δουν οἵη. ΑΒΟΡ, ϑγερμ, Νᾷ.» Ασῃ, εἀά. 
ὅμενει ἐν υμὲν ΦΑΒΟΡ, Ν;., Οορ., ὅ4}., 
4 αλλὼως τὸ ΦΑΟΚΙ,Ρ, Νξ.» ϑ4ῃ., δά. ; 

27. Καὶ ὑμεῖς τὸ χρίσμα 4 ὃ ἐλάβετε ἀπ᾿ αὐτοῦ, ἐν ὑμῖν [1 

, 23. 
4 [ως 

τὴν χχίν. 49; 
Αεἰδὶ. 4; 

26. ταῦτα ἔγραψα ὑμῖν περὶ τῶν " πλανώντων : Τίπι. ν. 
4 Τίω. 

οὉ. ἷν.1. 
: ἐδ τεα: 
] . 12. 

καὶ οὐκ ὄστι ( [ομα, 
χὶν. 26; 

χνὶ. 13; δ. ἐ, χα; Ηϑδ. νἱϊΐῖ, τσ (76. χα. 34). 

λογῶν τὸν υἱὸν καὶ τὸν πατέρα ἔχει ΦΑΒΟΡ, πηδηγ τηΐπιιδο., ΘγτνεΡδ, 

4χαρισμα Β. 
Αεἴῃ., Ασπ),, δἀά. 
αλλα το Β, Αεἰδ. 

Ἶαντο ΑΚΙ,, ΟορΡ. ; αντον ΙΝ ΒΟΡ, ϑγενέ δ, νᾳ., ϑαῃ., Αεἴῃ., Αστι., Αὐξ.ν οἀά, 

δπγευμα δ", ορ., Αεἰδ. 

Ῥεδῖε. Νὸο βοοπδσ 88 ἢς βροΐεη οὗ ἴδε 
ΠΕ γίβιβ ἔμᾶη ἢ Παβίθπβ ἰὸ τεϊϊεγαῖθ 
διἰβ δβδυγᾶῃος οἵ οοηβάεηος ἰῃ δὶΒ τεδάεσβ. 
τὴν ἀλήθειαν, βεε ποῖε οη ἱ. 8. ἐκ, οὗ 
Ῥαγεηΐαρα (7. (“ϊ. 8-1ο). Ηἰδ τεδάειϑ μδά 
ΟἿΪν ἴο δα τετηϊπἀεὰ οὗὨ πεῖς ἐχρεγίεηος 
(οἴδατε), αηά ἰξ ΨψουἹά ἱκδορ {πεπὶ ἴτοτὶ 
Ῥείη Ιοὰ δβίγσαυ. Απ Ὄχρεσζίεπος ἰβ δῃ 
ΔΠοΒοσ ἴο ἴδε 800] ἰῃ εἰπης οὗὨ ϑβϑίοσηι. 
“ Τδ}} πις;,᾽ βαἱά ἴῃς ἀγίηρ Οτογηννεὶ! τὸ ἃ 
Τηϊηϊβίεσ, "ἰβ ἰξ ροββί δὶς ἴο {311 ἔγοτπη 

οὐ" “Νο, ἴξ ἰδ ποῖ 1016." 
ΦΎΤΒΘΩ Ι Δπὶ βαῖο, ἔου 1 Κκπονν ἔδδι 1 ννᾶβ 
οτος ἰπ ρστᾶςε" (Μοσίεγ᾽β Οἱέυεν Ογονι- 
κεἰ, ν. χ"). Ὁ " 

ἜΣ. 22. ψεύστης , ε΄. ἢ. οἡ ἴ. 6. ε 
Οετπιδίδη ἀϊβεϊποϊίοη Ὀεῦψεθη [εβὺ8 ἀπὰ 
ἴδε ΟΠ τίβὲ νᾶβ ἃ ἀδηΐδὶ οὗ ἴῃς ΤΌΣ ν 
οὗ ἴδε Ἱποαγηδίοη, ἑ.έ., οὗ τς ἔβα] τεῖδ- 
είοῃ οὗ πιδῃ ἰ9 αοά. οὐκ ἱπ ἀερεπάεπι 
οἴδυβϑε δῆες ἀρνεῖσθαι ἰ8 ἃ ςοπηπιοη αἶκ. 
Ἰάϊοτη, ποῦ ὑπκπονῃ ἱπ Ἐηρ]Βῃ; οὗ. 
ΘΠλΚεβρεᾶγο, Οοριεαν οΓ Εγγοῦς, τν. ἰϊ. 7: 
“Ἢς ἄεηϊεά γου Παά ἱπ Πἰπὶ πο τρις". 

ΧΝες. 23. ϑίπος ἰᾶς Εδίδογ 18 τηδηϊξεδιοά 
δηὰ ἱπιεγρσείεά ἱπ τῆς ϑοη. Οὐ ]Ήδῃ 1. 
18, χίν. 9. 
ες. 24. ἀπ᾽ ἀρχῆς, 48 ἰη νεῖ. 7. ΤῊΣ 

εἰσηϊβοδπε ἰτεγαιίίοη οὗ μένειν 18 Ιοϑὲ ἱπ 
ΑΟΝ. (" τϑἱάς. .. τεπιαίῃ... . ςοππυς᾽). 
ἐν τῷ Υἱῷ καὶ ἐν τῷ Πατρί: οὔξδεῖνε τε 
ογᾷἄε. Τῆς ὅοη ἰβ ἴδε πιδηϊεδίδοη οὗ 

ΨΟΙ,. Νν. 12 

τις Βαίδεῦ; τγουρῃ Ηἰπὶ ψα σοδοῖ τδ6 
ὕπβεεη Ἑδίδεσ (οὗ. Το χίν. 9). 
γε. 25. ἐπαγγελία, γεῤγονιΐδοῖο, "“ Ὁτο- 

ταΐδβε "; ΟὨΪΥ Βετε ἰπ (δες ]οπδπηΐπα τυτῖϊ- 
ἱπρβ (δες ποῖβ οἡ ἱ. 5, αὐτός, ἐ.4., (Ὡς 
Ἑδίῆεσ. ἀοά ἰβ8 (δες Ῥτοχηίβοσ, απὰ Ηἰβ 
Ἰῤύως ἅτε πηδάς ἴῃ ΟἸσίβὲ (ο΄. 2 Οοσ. 
ἰ, 20). 

νεῖ. 26. ἔγραψα, δες ποῖε Οῃ νεῖ. 2:. 
τῶν πλανώντων, (ἢ ΠεΙεῖίοδλὶ (εδοἤεζβ. 
Ρτεβ. ρασίίο., “αἵ ἰεαάδϊηρ δϑίγαυν" ὑυϊ 
ὉΠΒΌ ΘΟ 88:0 }}υ. 

ΨΝεσ. 27. Τῆε ρτουπά οἵ δε Αροβεῖς᾽ 5 
οοηβάφξηςσε ἴῃ 818 τελάειβι ΤῆεῪ πεεὰ 
ποῖ ὃ6 ἰδυρδὲ Ρυξ ΟὨΪΥ τετηϊπάθά. ἀλλ᾽ 
ὡς, κιτιλι., 4 βἰηρίε βεηίΐεηςε ἢ οπ6 
δροάοβίβ. Μυϊρ. τηακεβ ἴὶ ἃ ἀου]α 8εη- 
ἴεπος νἹὮ ὉνΟ ΔΡροάοΒβα8 : “45 Ηἰ8β σῃγίβση 
8 τεδομίηρ γοὺ τορατάϊπα 411 τι ΐηρ5, ἱξ ἰ8 
ἱπάεεά ἴσας πὰ ἰβ ποῖ ἃ ἴΐῈ ; απὰ ὄνδῆ δ8 
εξ τδυρῆς γου, δρίάς ἰῃ Ηἰπι". Ἐεδάϊηρ 
ἀλλά, τταπεῖδίε: “γε ανε πὸ πδοά δαὶ 
ΔΩΥ οπα βδουϊὰ ἱεδοῖ γου, θυ Ηἰδ οὨτίβπΣ 
ἰ8 ᾿Ἰδαςπίηρ γου ... ἃ ᾿ἴε; ἀπά ὄἼνϑ 88, 
εἰς." διδάσκει, οὗ {δε οςοπεϊηυςἃ ἐεΔοἢ- 
ἱπρ ὈΥ ἴῃς ρτᾶςς οὗ τδε ϑρί γι; ἐδίδαξεν, 
οὗ τὰς ΠΠυπυϊπα τίου δὲ τπηε Βοὺσ οὗ σοη- 
νετγβίοθ. μένετε, ΡὈΙΑΙΠΙΥ ἱπιραγαῖ. ἰπ ποχὲ 
νεσ., οδπ Πατάϊν ὃς ἱπάϊοδι. πογα (“γε ἀγα 
ΔὈϊάϊηρ᾽". Τῆς τελάϊηρ μενεῖτε ("γε 
8811 αὐϊάς" νου]Ἱά ὄχργεββ ἴῃς Αροβεῖε' 8 
οοηβάσπος ἰῃ ἴδε δβιοδαξαβίπεββ οὐ δίβ 
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ἃ Ἰόβα ανΐ!. ψεῦδος " καὶ καθὼς ἐδίδαξεν ὑμᾶς, μενεῖτεϊὶ ἐν αὐτῷ. 48. " Καὶ νῦν, 
ν ἶ 3 1 1οδ τεκνία, μένετε ἐν αὐτῷ - ἵνα ὅταν 3 " φανερωθῇ, ἔχωμεν ὃ “ παρρησίαν, 

ΠΝ καὶ μὴ " αἰσχυνθῶμεν ἀπ᾽ αὐτοῦ, ἐν τῇ ᾽ παρουσίᾳ αὐτοῦ. 20. " ἐὰν 
τ Ῥείεν ν. εἰδῆτε ὅτι δίκαιός ἐστι, " γινώσκετε ὅτι ὁ πᾶς ὁ ποιῶν τὴν δικαιοσύνην, 

σἕι 3, ν. ἐξ αὐτοῦ γεγέννηται. 

Ἐρ ΠΝ 11. 1. Ἴδετε " ποταπὴν ἀγάπην δέδωκεν ὅ ἡμῖν ὁ πατήρ, ἵνα 
ἐν. 16, χ. τέκνα Θεοῦ " κληθῶμεν δ΄ διὰ τοῦτο ὁ κόσμος οὐ γινώσκει ἡμᾶς, ὅτι 

α διατὶ νίῃ. 38; αν. {, τ. τον χν. 43; 1 Τςθα. ἰΐ. το; ἰἰξ. 13. Υ Μειι. χαὶν ἦν 47, ἢ 
Ζ ῬΒ]]. ἰΐ. τ. ἃ ]οὁδηὴ χν. 18. ἃ Μεῖῖὶ. νἱϊ!. 2), Μαγῖκ χὶ τ, σ; ᾿μακα ἱ. 20, νἱΐ. 309; 2 Ῥεΐες {ϊϊ. σσ. 
Ὁ Μεῖι. ν. 9, χχίϊὶ. 7, 8, ο, χανίϊ, 8; 10 ἱ. 32, 35; [οδ ἱ. 43. 

1 “τε ΚΙ,; ετε ΔΑΒΟΡ, τδην πιίπαυς., 85. ΡΒ, Υε., Οορ., 848., Αείδ. προ ον λεὺς οι Ν Υ » 5γτνέ ΡΒ, Κᾳ., Οορ.» ᾿ ᾿ 

Ξσταν ΚΙ, ϑγτνέ μδ, νᾳ., Αὔρ. ; ἐαν ΦΑΒΟΡ, ὦορ., ϑ4ἢ., Ατηι., εἀά, 
8 εχωμεν Ν᾿ "ΚΙ,; σχωμεν ΄“ΒΟΡ, εἀά, 
4οτι ΒΚΙ,, ϑγυχρᾷ, Οορ., Αεβ., Ασηι, Αὐχς., ΝΗ; ; οτι καὶ ἔΑΟΡ, ὅϑγενε, Ννξ.. 

84ῃ., Τίβομ,, Νέβε. 
5 δεδωκεν ΜΑΒΟΚΡ, εὐ. ; εδωκεν ΑΙ,. 
ν καὶ ἐσμεν ΦΑΒΟΡ, ϑυγτεῦέ, 

τελάεεβ, [ἴκὸ “" Επρίαπὰ ἐχρεςῖβ νεῖν 
τοδῃ ἴο ἀο δίβ ἀυιν". Ο΄. Μαῖϊ. ν. 48: 
ἔσεσθε οὖν ὑμεῖς ιοι. ἐν αὐτῷ, ἐπ 40 
(νυ κ.), “ἴῃ Ηἰπι," ἐν.» ἰῃ ΟΠ γῖϑὲ ἀπά 
τῃεγείοσε ἰπ αοὰ (οἷ, νεσ. 24). Αςοογάϊηρ 
ἴο Αὑρ.», “ἴῃ ἱε,’ ἐι6., [ἂς οἰ τίβπι, ἐπ οέδο 
(ῥενιαπείε ἐπ ἐῤπα). 

γες. 28. καὶ νῦν, οοπιηυΐηρς δηά τείη- 
ἰοτοϊηρ ἴῃς εχβοτγίδτίου. ἐὰν φανερωθῇ : 
τδς υποεγίδί πεν ἰ8Β ποῖ ἰπ [Π6 πιδπηεβίδ- 
τίοα θυὶ ἰπ τῆ εἰπε οὗ ἰξ, απὰ 118 18 τῆς 
τεΆβου ἴοσ βίεδάζαϑι αὐϊάϊπρ ἰη Ηΐτω. ΟΚ 
πηντίτεη βαγίπρ οὗ [εϑὺ8: ἐφ᾽ οἷς γ 
ἂν εὕρω ὑμᾶς, φησὶν, ἐπὶ τούτοις καὶ 
κρινῶ. σχῶμεν, δο:. πιλτκίηρ ἴδε 5βυά- 
ἄεηπεβδ οὗ ἴδ8 ογίβίβι παρρησία, Ρτο- 
Ῥεεῖν “" ττεθάοπι οὗ βρεθο ΡΝ Μακῖ νι. 
2; ]οδη νἱΐϊ. 13, χνΐ. 20, χν!Ἱ. 20; Αςίβ 
ἰϊ. 20, ἱν. 29, 31, χχνὶϊϊ!. 31); {8επ “ ςοη- 
Βάἄεπος," “ δοϊάπεββ," Ἂβρϑοίδ!ἶν Ὀεδΐοσε 
αοὰ (οὐ. Ηδεδ. ἱν. τδ6; τ ]οδη 111, 2σ, ἱν. 
17, ν. 14), τῆς δἰἰτυάς οὗὨἨ ςδιϊάγεη ἴὸ 
τθεὶς δίπες ἰπ οοπίταβε 8 δαὶ οὗ 
βίανεβ ἴο {πεὶγ πιδϑέεσ (οὐ. ϑεη. Εῤ. χίνιϊ.: 
“ὁ Ἰηξεϊ οὶ δ8 βεσνὶβ τῆονεῖς ἰαῦτα πε ἱπ 
Βος αυϊάεπι υἱ Ἰοφυδπίις [ἰςεῖ. Μῖσρα 
ταῦτ] οπῇης σοπιρεβοίξυγ: . .. ποοῖς 
τοῖα δ᾽απὶ ταυείψυς ρΡεγβίδηι᾽". καὶ μὴ 
αἰσχυνθῶμεν, ἱπ οοπίταδε ἴο σχῶ 
παρρησίαν. πτεᾳυεξηῖ ἴπ ΝΤ. 
Ῥυξ οηἷγ Βεζςε ἰπ ἴδε ]οπαπηίΐπε ττί εἴη 
Νοῖ 5γυρὶν “ργεβεπος" δυῖ “ατείναϊ," 
““ἄνεπι" (αἀυεπέμδ); οὗ. ὰκα χιΐ. αὶ 
ταρῆσον, Μαῖι. χί. 5ο, ]ομη χί. 28. 

ἐσ. 29ς. ἴῃ νίενν οὗ [86 ρῥγεςβάϊηρ 
νεῖβε δίκαιος τηυδί τεΐεσ ἴὸ ΟἩσίβὲ (οὐ ἰϊ. 
1), ἀπά ἴἰ ἰ8 ἐαμα!ν ςετίδίη ἴπδι ἐξ αὐτοῦ 
τείειβ ἴο ἴῃς Ἑδίδεσ, βίπος “ Ῥεροίίεη οὗ 
Ομγίδβε" (οἷ. Τεπηγβοη 8 “οὺσ δὶς ἐδῖμεσ 
ΟὨσίβε" 18 ποῖ ἃ ϑοείρευται ἰάεα. Ὑδε 

Υς. (σὲ τἰνεμδσ), Οορ., 848., Αεῖδ., Ασῆϊ., 

αὐτυρι ἰταποἰτίοῃ ενίποςβ 81. [οἢ π᾿ 8 δβεηβα 
οὗ τε οπεῆεββ οὗ ἴῃ Βαῖδεσ δηά [ῃς 
8οη (οἷ, νεσ. 24; [οὁδη χ. 30). γινώσκετε, 
φοἰέοέε (Ν]}6.), ταῖμεσ σορποσοίές (( ]ν.), 
“κεῖ ἴο ἱκπονν,᾿" ““σϑοοζπιβε" (8εε ποῖς ὁπ 
νεσ. 3); ρεζοεῖνε ἴῃς δ᾽εββθά ἱπέεσεηςς, 
Δρριορηδίῖε γοὺς Ὀἱσι τρις. [ἴ ἐπίεεῦ!ε8 
τδε βεπίεηςς ἴο ἴδε ἴῃς νεζῦ δ8 ἱπάϊοδε. 

Οβάρτεκ [11]. Ὗν. 1-3. Ουγ Ρτχεβεηξ 
Ὀϊρηϊςν ἀπά Ουγ Ευΐυτε Πεβεπυ. “866 
δὶ ὑπελγίδιν ἴονα (δε Εδίπες διῇ 
εἰνεη υ8, ἰῃ οτάεσ ἴπδὶ γε πᾶν ὃς βιγὶεά 
ὁ δ] άγεη οὗ αοά᾽; δπὰ βδο ννε δε. [ὲ ἰβ 
ἴοσ (88 τεάᾶβοη ἴδδι ἴπε ψογὶ ἃ ἀοίῖ ποὲ 
τεοορηίβα 8, Ὀδοδυδε ἰὲ ἀϊά ποῖ τεοορηΐβε 
Ηϊπι. Βείονεά, πονν ἂσὸ με οί] άγθη οὗ 
αοά, «πὰ ἰξ ννᾶβ ποὲ γεῖ πηδηϊξεβεεά ννῆδλι 
Ψ6 884}} Ῥς. Νε Κηον ἰδδῖ, [ἢ ἰξ Ὀς 
τηδηϊεβιοά, νγὰ 8841} θὲ {|κ6 Ηἱἰπι, ὃε- 
οαυβε ΜῈ 5Π4}} 8εε Ηἰπὶ ἔἐνεῆ 45 Ηε ἰ8. 
Απὰ ενεγν οπς παῖ δίῃ [Π18 Ὦορςε τγεδί- 
πῃ οη Ηἰπιὶ ρυσί β εἰ Ὠἰ π|8617 ἐνε 88 ἴδε 
Ιμοχά ἴ8 ρυγα." 

νεῖ. ἵ. 81, ]ομη 888 θεεῆ βρεακίηρ οὗ 
τδς βαϊναίίοη ὑνὩϊοἢ [6818 ἢδ5 Ὀὑσουρῆι--- 
Η!8 Ρτορίεἰατίοη δὰ Αάνοοσδου, ἀπά πα 
8668 ἀπά ννουἹά Πᾶνα ἢὶ8 τε άεσβ δες ἴῃ ἴξ 
Δ} ἃτηδζὶπρ' εχργεββίοη οὔ πε ΐονο οὗ ἀοά. 
ΟΥ Ἰοβη εἰ. 16. ποταπός (ποδαπός), 
ῬΙΌΡΕΙΥ ομ7ας, “οἵ ψ δὶ οουπίτγ," 
1πουρῃ βρργοχση Βα ἴῃ Ιαῖς ἀτεεῖ τὸ 
ποῖος, φμαϊἐς, “ οὗ νῆδι δοτε" (ο(( Μου!- 
τοη, Ογαν. 9, Ν.Τ. ΟΚ., ἴ. Ῥ. 95), τεϊαἰ 8 
ϑογλειΐηρ ΟὗἨ ἰϊ8 ῥτορε πὰ οτίρίπαὶ 
βἰσηϊδοδάοη. ΤὮς ἰονε οὗ αοά ἰπ Οἢτίδὲ 
ἰ8 ἰογείξῃ ἴο {8 ννοσ]ά : “"ἔγοτι ννῆδί ἕὰσ 
τεαῖτα ἡ μαι απ ελσίΒ ]Υ ἴονὰ ὃ" ΟἿ. Μαῖὶ. 
νἱϊ. 27 : “ ὙΠαῖ ὑπελγίδν ρεΐϑοπᾶρε ἢ " 
2 Ῥεῖεσ 1. ταὶ “ον οἰδεῖ- οσ αν ̓ ". 
ἵνα, κιτιλ., [δες ρυτροβς οἵ [8΄ϊ8 διηαζίηρ 



:--3. ΙΩΑΝΟΥ ἃ 1832 

“οὐκ ἔγνω αὐτόν. 2. ἀγαπητοί, νῦν “ τέκνα Θεοῦ ἐσμεν, καὶ οὕπω ΘΊολδΙ 36, 

ἐφανερώθη τί ἐσόμεθα" οἴδαμεν δὲ ' ὅτι " ἐὰν φανερωθῇ, ὅμοιοι αὐτῷ Κν 55... 
ἐσόμεθα, ὅτι ὀψόμεθα αὐτὸν καθώς ἐστι. 532. Καὶ πᾶς ὁ ἔχων τὴν, ζδ ἴῃ ε; 

ἐλπίδα ταύτην ᾿ ἐπ᾽ αὐτῷ, " ἁγνίζει ἑαυτόν, καθὼς ἐκεῖνος " ἁγνός ἐστι. 
ἔτ Τίπ,. ἷν. το; Αςἷδ χχίν. 15; Οοἱ. ἷν. 1, σὲ ; Εχοά. χχσὶν. 

Ε ]οΒη χί. 55; Αςὶε χχί. 24; [δζϑες ἱν. 8; ̓ Ρεῖεσ ἰ. “4. 
, Ῥα, ᾿ἰχχν ϊ!. 7, εχὶνί. 5. 

Ὦ 2 ον. χὶ. 4; 1: Τίτ ν. 22. 

1 ὃς οπι. ΣΑΒΟΡ, 5γτρβ, Ψ., 848., Αστχ., δά. 

εἰδ; ἃ σῖβε, ΒοΙγ ἴονε, ςοποεσηδά ἴοσ οὖς 
δἰρμεβὶ ροοὰ ; ποῖ 5 ΠΊΡΙῪ [δαὶ ννὲ πιᾶν 
Ῥε βανεὰ ἔτοτι βυβετγίηρ δηά 1968 θυΐ “ἰπ 
οτάες [μδὲ νὰ πηδᾶν δὲ βιγὶεὰ "οὨ]άγεη οὗ 
αοά’". Απᾶνε δανα ποῖ οηἱν ἴῃς πάτα 
Ῥυῖ (δε οΒμασγαςίεσ: "".8ὸ νὰ ἅτε ", Ψ]ρ. 
δηὰ Αὐρ. ρῖνα φένεμς, ἃ8 Ἰβουρῇ τεδάϊη 

ἴοσ ἐσμὲν : “ τῃαϊ ννε βου ϊά 6 8:0] 
δηὰ Ῥε". Οὗ Αὐξ.: “Ναπὶ φυΐ νοοςδηίυς 
εἴ ποη βυηξ, φυϊά 1118 ῥχοάεδι ποηξη υδὶ 
168. ποῇ εβὶ Ουδηλ τοῦ νοσαηῖυς 
ταβάϊοϊ, φυὶϊ συγᾶσα ποῦ ποζυπίὶ} αὐυδᾶπὶ 
ταῦ νοζδηΐυσ νἱρῖϊεβ, αἱ ἰοία ποοῖς 
ἀοττηίαπε}" διὰ τοῦτο, ποῖ δηκοραῖῖνε, 
οἵ ὅτι, Ῥυϊ τεϊτοϑβρεςῖνε : “ἕοσ [818 τεᾶ- 
8οῃ," υἱκ., υ8εὲ ΜῈ ἃζε Ἵδίϊάγεη οὗ 
αοά. ὅτι εχρ]αἷπδ ἴῃς ἱπίδγεηςς : “ (Ὧπᾶὰ 
τὸ ψοηάεη) Ὀεοαυδε ἰξ ἀϊὰ ποῖ τεοορτιῖβε 
Ηἰπι,᾿" ἐ.ς. ἰς Εδίποσ 48 γενελὶεὰ ἴῃ Ηἰ8 
ὅοη (ο΄. ποῖα οἡ ἰΐ. 290). ἵν ε πιυβὲ δοςερὶ 
ψβδῖ οὖσ ΒΙΡἢ ἀϊσηὶεν 88 ομ] άγεη οὗ αοά 
ἱηνοῖνεβ ἰπ ἃ ννοστ ἃ αἱεπαιεὰ ἥιοτὶ αοά. 
Οη ὃ κόσμος δεε ποῖς οἡ ἰϊ. 15. (γ. 
Αὐκ. : “74πι| οὐπὶ δυάίτ8 τηυπάϊπι 1Π 
ταλῖδ βἰψηϊβολιίοης, ποη ἱπέε! ρατίβ ἡἰβὶ 
ἀπεοίοτεβ πηυηάϊ. .. . Απιρυϊαῦθδὶ εἰ ἱρβ6 
Βοταίπυβ [εβ8ι8 ΟἸγίβευβ, ἱπ σᾶτης οσδαῖ 
Ὅευπ, ἰαίεῦαὶ οὐ ολφίυυιε Εελ υπάς 
Ὡοη εβὶ οορτίξυβ αἱ οπηπία ρΡεοοδῖᾶ 
δερυεραῖ ἰῃ Ποπιπίρα8. [11] ππαθάο ἀε- 
Ἰεςιδιίοπεβ ρεοοδίοσυπι πο ἀρποβοθῦδηϊ 
Ῥευπὶ: απιαπάο χυοά ἔεὐτίβ βυδάεδαϊ, 
ἐη)υτίδπι τηεάϊοο ἔδοίϊςθδης." 

ες. 2. Ηανίπρ βροΐκεῃ οὗ ουζ ργεβεπὶ 
ἀϊρηίϊεγ, δε Αροβεῖε ζοεβϑ ου ἴο βρεδίς οὗ 
οὖσ διΐυτε ἀδδιίηγ. Τῆς Ἱποδγηδίίοη 
τηδηϊεβίεά ουὖΐ βίδηδίηρ 48 ἽοὨ!άγεπη οὗ 
αοά, Ῥὰὲ “1 ννὰ8 ποῖ γεῖ τηδηϊεδιεὰ 
ψπαὶ ᾿ς 5881] Ῥε". ὙΤδε δογίδε ἐφα- 
νερώθη (οὗ. ἔγνω ἴῃ ρῥτενίουβ νεγβε) γείεσβ 
ἴο τῆς Πιβίοτὶς τηδηϊεϑιδιίοη ἴῃ [6ϑὺ8 
ΟὨγίϑεὲ. Ὑῇς Ν.Τ. 8υ8 ποιῃίηρ ἀεβηϊίε 
ἃῦους ἴδε παίυτε οἵ οὐὖυζ ἔιζυσε ρίογυ. 
ΜΒ οὐ ῥγεβεπὶ (δου ῖεβ ψψε σαπηοὶ 
οοποεῖνε ἰξ. ΙὲῈ πιυβὲ ΡῈ εχρεγίεποθά ἴοὸ 
Ὅε υπάετβίοοῦ, 6818 β' ΠΊΡΙῪ ἀββιγεβ υ8 
οἵ δε εἰ οὶ οὗ ἴδε Ἑδίῃςετβ Ηουξε, ἀπά 
δἰάβ υ ἰδκς Ηἰ8 ννογά ἴοσ ἰξ (ςγ. [ομη χίν. 
2). ἐὰν φανερωθῇ, “(οἷ ποῖα οῃ ἰΪ. 28) 
ἰξ τῆᾶν Ὅς πιδηϊεβιςά," τακίηρ υρ οὕπω 
ἐφανερώθη. ΤῊΐβ οὈνίουδ ςοπηεοιίοη 18 
ἀεοίδὶνε ραίπδὲ ἔπε τοπάσδσίηρ “ἢ Ης 
8081] Ὀε πχαπίεβιοά " (οὐ 11. 28 ; ΟΟἱ. ἢ]. 4). 

ὅτι, κιτιλ. : ὙΥαδῖ ννὰὲ 884}} θὲ τνῶβ ποῖ 
τηληϊεβιεά, Ῥυῖ (π|8 γα Κπον ἰμδῖ νὰ 
5841 6 κε Ηΐω. Απὰ ον ἀο νε 
Κπον ἰε Ετοῦὶ Ηἰβ ρτοπ δα παῖ “να 
88:81] βες Ηἰἶπι ενεῆ 28 Ης ἰβ᾽ (οὐ ]οδη 
χνὶϊ!. 24). ΤΏς διρυπιεης 18 νο-ἰοἱ ἃ: (1) 
Νιἱδβίοη οὗ αοά ἱπιρὶϊεβ 1 κεη 88 το Ηἰπὶ ἰπ 
οδαγδαοῖεσ δηὰ δβεοϊοη (ς΄. Μαῖϊ. ν. 8); 
(Ὁ) ἰδς νἱβίοη οὗ αοάἁ ἰταπβῆρυτεβ (οἷ, 
2 Ὅος. 3. 18), ἐνεπ ἴπ [818 11 π. 

ΦΑΒῚ τῇς Μαβίοσ ἰβ 80 ζἴδίσ, 
Η!8 8ηι116 8ο βυνεεῖ ἴο ὑδηϊβϑι δὰ τη, 

ΤΒδῖ ἔδεν ᾿Ὧο τηοεῖ 1 ὑπαννᾶσα 
δῇ πξνεῖσ γεϑὲ οὐ δᾶσίἢ δραὶπ." 

Απὰ μον ν}} ἰεὲ θεὲ ψβεη γε “8ε6ὲ Ηἱἰπὶ 
ἴλος ἴο δος" (1 Οοσ. χίΐϊ. 12) ὃ 8ι. 
Αὐφυβεῖπα ἜἘχρσεβδεβ τυ ἢ οὗ [ΠΣ ΑΡΟΒεε᾿ 8 
τπουγῶϊ ἰπ ἃ θεδυκι] βεηΐεποε : “ Τοίδ 
νἱτα ΟΠ γί βείαπιὶ θομὶ βαποίυπι ἀεβίἀδγίυπὶ 
εδι". 
ες. 3. Τῆς ἀπίγ νΒϊοἢ οὖσ ἀεβείην ἱπ- 

Ροβεβ. ἐπ’ αὐτῷ, ““τεδείπρ οἡ Η]πὶ,᾽" ἐ.6., 
οη αοάἄ 88 Εδίμευ. ΟἿ [ὰυκε ν. 5: ἐπὶ τῷ 
ῥήματί σον, “τεϊγίπρ οὐ ΤῊΥ νογά ". 
κεῖνος, ΟἸτῖβι ; 866 ποῖς οὐ ἰΐ. 6. ἄγνός 

8180 Ῥγονεβ ἴδδι ἴπε τεΐεγεπος 18 το ΟἩσίβε. 
Α5 ἀιβεϊηρσιίδῃθά ἔτοπι ἅγιος, νὩΪΟἢ ἱπι- 
ΡΙΙε8 αρβοίυϊε δπὰ εββεηῖδ]ὶ ρυτγὶν, ἰς ἀε- 
ὩοῖεΒ Ρυσὶ τυ πηαϊηίδίποά νὴ εῆοτιὶ δπὰ 
ξελγίι] πο β8 δπλϊὰ ἀδβ]εσηεπῖβ ἀπά δ]1υτε- 
ταεηΐβ, Ἔβρεθοίδ! ν οασπδὶ. ΟἿ. Ρίαι. δ 7.: 
ἁγνεία εὐλάβεια τῶν πρὸς τοὺς ὺ 

μάτων - τῆς θεοῦ τιμῆς κατὰ 
φύσιν θεραπεία. ϑυϊά. : ἐπίτασις σωφρο- 

ὕνης. ἀοά ἰ8. οαἰϊεὰ ἅγιος Ὀυΐϊ πενες 
τνν ΘΟ εῖβε ἰβ ἁγνός Ὀεσδιβε οἵ Ηἰ8 
δΒυπιδη εχρεδηςα Τῆς ἄυτν οὗ τε 
οπα ἴῃ νίενν οὗἩ δὶβ ἀρρεδείηξ Ῥείοσε αοά, 
διἷβ ρσεβεηϊδιίοη ἴο ἴῃς Κίην, [8 ἁγνίζειν 
ἑαντόν, [κα τς ᾿νοσβῆίρρεῖβ θεΐοσγε ἴῃς 
Ἐξεδβὲ (Το χὶ. 55), ἴκε ἴῃς βεορίε Ὀεΐοσες 
τῆς 1 οτά Β πηληεβίδιίοη δὲ ϑἰπαὶ (Εχοά 
χίχ. 1οοσὐὰ, υχΧΧ). Ια ἰδ ῃἷ8 οὐνὴ ννοσξ, 
ποῖ αοά᾽ 8, οἵ γαῖπεσ ἰξ 8 ῃἰ8 ἀπά ἀοά β. 
ΟΡ. ῬΏΝ. 1. τ2.13. ἄυρ.: “ Νιάεῖς 
φυετηδάπχοάιιπι ποη ΔὈβίυ τε ̓Ιθοσυπῃ ἀγῖ- 
τἴυτα, υἱ ἀΐϊςετει, εαςέϊβεαί ςενιεέῤοωνι. 
Ουΐβ ποβ ολβιβοδῖ πἰϑὶ Ἰοὺ 8.ὰ Πευβ 
6 ποϊεηϊεμι ποη οββείθοδι. Ετροὸ υοὰ 
δάυπρὶβ νοϊππίδίεπι τὰᾶπὶ Ὠεο, σα βιῆς 885 
τείρϑυσῃ." 
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ἱ Μεαῖι. νἱ!. 
43, χἰϊὶ!. 

ΙΩΑΝΟΥ α ΠῚ. 

4. Πᾶς ὁ ποιῶν τὴν ἁμαρτίαν, καὶ ' τὴν ἀνομίαν ποιεῖ - καὶ ἡ ἁμαρτία 
“: τοῖς ἐστὶν ᾿ ἡ ἀνομία. 5. καὶ οἴδατε ὅτι ἐκεῖνος ' ἐφανερώθη, ἵνα τὰς 
χχεί, 2). ἁμαρτίας ἡμῶν 1 "' ἄρῃ" καὶ ἁμαρτία ἐν αὐτῷ οὐκ ἔστι. 6. πᾶς 

Κ͵]οδη ἴ. 4; 
τ Οοτ. αν. ὁ ἢ" ἐν αὐτῷ μένων, " οὐχ ἁμαρτάνει: πᾶς ὁ ἁμαρτάνων, οὐχ ἑώρακεν 

υἶδνκ τε. αὐτόν, οὐδὲ 
τῷ ]οδη ἱ. 

29; (οἱ. ἰ,. 14. 

ἔγνωκεν αὐτόν. 
Ὁ ἰϊ. 6 τε. ο Βοα!. νἱ. 14. 

η. Τεκνία,2 μηδεὶς πλανάτω » ὑμᾶς " 
φὶ. 8 τεῖῖ, 

1 τᾶ ἡμῶν ΜΟΚΙ,, ϑγενε, Κξ., ϑδῇῃ. ; οπι. ἡμων ΑΒΡ, ϑ5υτρβ, Οορ., Α}ἷΒ., 
Αγαλ., Τετὶ, (ἀ6 Ῥμάτεο. 10), Αὐξ.» εὐά. 

3 τεκνια Ὁ ΒΚΙ,, εὐά. ; παιδια ΑΟΡ, ΝῊ (πιατρᾳ.). 

νυ. 412. ΤΒςε ΟΡὶϊραϊίοη οἱ οὖς 
Ὀϊρηιν 248 δι άγεη οἵ ἀοά. “" Ενεσυ 
οης ἴδαι ἀοεῖῃ βίη ἀοείῃ αἷβο ἴδνν}εβ5- 
ὯξΒΒ; δηά βἷπ ἰβ ἰδννίεββῃεββ. Απὰ γε 
κπον ἴδ Ηξ ννᾶβ πιλη ςεβιεὰ τὶ Ης 
ταὶρδς ἰακε υνᾺῪ {δε βίπβ; δπὰ βἰη ἴῃ 
Ηϊτὰ (δετε ἰβ ποῖ, Ενεῖυ οης {παὶ δοίάει ἢ 
ἴῃ Ηἰπι ἀοίἢ ποὶ ἱκεερ βἰπηΐηρ ; ἐνεγυ οης 
τῃδῖ εερεῖδ βἰππίπρ μαῖῃ ποὶ βεεη Ηἰπι 
πος ροῖ ἴο πον Ηΐω. [1{1π||ὲ ομ] ἄγε, 
Ἰεῖ πο οῃς Ἰεδά γου δβίγαγ : ἢς πδὲ ἄόειῃ 
τὶ ρμεεουδηεβ8 ἰ8 γί ρδίθουβ, ἔνε 8ἃ8 Ης ἰβ 
τἰρδίδουβ; ἃς ἴδπδὶ ἀοεῖῃ δἷπ ἰ8β οὗ πε 
Βενῖ!, Ὀεοδιδε ἔτοπι δες Ὀερίππίηρ τΒς 
Ῥενῖ! Κεεροι βἰππίηρ. Τὸ (δἰβ ἐπά ννδβ 
τδς ϑοη οἵ ἀοὰ πηδηϊεεῖεά, ἰδὲ Ηε πυρὶ 
Ὁπᾶο ἴπε ψοσκδ οἵ ἴῃς εν]. Ενεῖ οπα 
δι μαῖββ ὕῬεεη Ὀεροϊίεη οὗ αοἁ ἀοεῖῃ 
τοὶ βίη, Ὀδοδυβε Ηἰ8 βερά ἴῃ Βἰπι δρϊ ἀςῖδ ; 
δηᾶ πε ςαπποῖ ἵκεερ βἰπηΐηρ, θεοαυδβε οὗ 
Οοά δε Βαιῖἢ Ὀδεδη Ῥεχοϊίεη,. Ηετείη γε 
τηδηϊίεβε ἴῃς ΤὨιγεπ οὔ αοά απὰ {πε 
τ Βιάγεη οὗ τς εν]: ἔνεῦγ οὴς ἐπᾶὶ 
ἄοειἢ ποὶ τἰρῃιεουβηεββ ἰΒ ποῖ οἱ Οοά, 
δηὰ ἢε τπδὶ ἰονεῖῃ ποῖ δἰβ Ὀσοῖδεσ. Βε- 
οᾶυδβα [8 ἰ8 (Ὡς τηεββᾶρε νῆϊοἢ γε Βεαγὰ 
ἴτοπὶ ἴῃς Ὀορίηπίηρ, ταὶ ψε ἴονε οπα 
δηοῖμει. Νοῖ 28 (δίῃ ννὰβ οὗ ἴῃς Ἐν]! 
Οπε δπά εἷενν ἢἰβ ὑσοῖπεσ. Απὰ ψνῇοσε- 
ἔοτε ἀϊά Ὦς 8[αν πίπιὶ ὃ Βεσδυδε ἢἰβ ννοσῖκβ 
ετα εν], θαϊ Πί5 Ὁτοῖδ τ᾿ Β τὶ ρμίθουβ.᾽" 

νν. 4.-8. ὕες Ἱποοπιρδερι εν οὗἩ ϑοη- 
βῃΐρ νντἢ Οοπείηυδηπος τη 5[η. 

ετ. 4. ὃ ποι. τὴν ἄμ., {πε σοηνεγβα 
οἵ ὁ ποι. τὴν δικ. (ἰ1. 20). νόμος, τῆς 
τονεϊαιίοη οὗ αοὐ νυν], τῆς Εδιδοτ᾿β 
τεαυϊγτεπηεηὶ οὗ Ηἰ8 οὨΙ]άγεη, π᾿ ἐχρσεβ- 
βίοῃ οὗ τῆς ἔγυς ἴανν οἵ {πεῖς πδίυσε. ἡ 
ἀμ. ἐστ. ἡ ἀν. : τῆς ἀτγεοῖς ἴῃ ΒοΤῃ βυδήεςς 
δηὰ Ῥσεάϊςαις τηδίςς “ δίῃ" δηὰ “"᾿Ἰαιυνῖεβ8- 
688 οοηνεγ δε δηά ςο-οχίεπβῖνε ἴεσηλ8. 

γεσ. 5. Τῆς ρυτροβε οὗ ἴῃς ᾿ἱποᾶγπᾶ- 
τίοη νν88 ἴο “τᾶΚε νΆΥ ἴδε βίπϑ "---ίοῃς 
ἔοσς ἴῃς βὶπβ οὗ πε ραβὲ ἀπά ργενεηὲ βἰ π8 
ἱπ τῆς ἔμίασε. αἴ ἐν ῥοΡΕΙΙ “Ἰπαρ 
Δηᾶ στ ἈΨΆΥ" ς τὶς νὶ. 29; ]οδπ 
11, χδ), δας τῆς ἰάεα οἵ εχρίδιίίοη ἰβ ἰη- 
νοϊνεά δβίηςς ἰξ ἴ8 “ τς 1,δπὶρ οὗ ἀοά " 
ἐδαι “ τακεῖ δνᾶν τς βἰπβ". ἐκεῖνος, 
8Βες ποῖς ου ἴΐ. 6. 4“ ἴῃ," ἐ.6. 
δε δἰ πῇ}] ρείηςίριε ; 8εὲ ποῖε οὐ ἱ. 8. 

νει. 6. Τΐδ δεεπιδ ἃ βίασίς ςοηίγδάϊςο- 
οη οἵ ἱ. 8-|1. 2. (1) 81. Αὐυρυδείπε ἤγαι 
Ἰἰπιῖῖ8 [ἢς δβιδιίεηεηῖ : “ἿΪἢ φυλπίυπι ἱπ 
ἰρβο πηδπεῖ, ἰῃ ἰδηζυπὶ ποη Ῥεζοαῖ,᾿" 8ῃι 
ἔβεη πδίτονβ ἴδε ἰάεα οἵ “" 8ῖη " ὃὉγΥ ἀεῆη- 
ἰῃς ἰξ 28 “ ποῖ ἰονίηρ οπε᾿β ὑγοίβος᾽" 
νεῖβ. το). (2) ϑ8ι. Βεζγηδλασά (4 Ναί. εἰ 
ἐρη. Ανι. δυο. νὶ.) οοτωρασεβ οπι. νἱϊ. 

17, 20: “" δεουηάυπι δος αυοά παίυβ εβὲ 
εχ στο, ἰά εἰ βεουπάστη ἱπίοσίοσγίβ 
Βοπιίηἰβ γαϊίοπεπι, ἰπ ἰληΐυπι ποπ ρεςςδῖ, 
ἴῃ φυαπίυπι ρεοοδέυπι αυοά φοτραβ πιοτεῖδ 
[οτίβ ορεγδίυσ, οὐϊε ροξίυβ αυδη ἀρργοδαῖ, 
δβειηίης δρίγτυ δ }8 παιϊν 8:18 αὰο εχ 
πδῖυβ εϑδὲ εὐπὶ ἱπίεσίι:8β οοηδβεσνδπηίε "". 
(3) Κοπιαηίβεβ 1ἰπιὶς “ δίπ"" ἴο ““πιοζίδὶ 
βίη". (4) Μδηγ ςοπιπιεηίδίοσβ δᾶν ἔμπαὶ 
8:1. Ἰοῆπ ἰβ ἐπ ηἰκίπρ ΟΠ οὗ ἴπε ἰάεδ]. 
ΑΙ τπεδε βἰ ΡΥ ἐχρίδίη ἀννᾶν ἴδε δπὶ- 
Ῥδδεὶς ἀεοϊασαϊίοωη. ὙὉὙβεῖε ἰδ γε! πὸ 
Τοηιταάϊςείοη, ἀπά τς ΑΡροβεῖε᾽ 8 πιεαπίηρ 
ἌΡΡΕεΔΙΒ ΨΠεπ δοοουηΐ ἰ8β ἴδ εη οἱ τἰῃς 
τεῖτβ ἢς επιρίουβ νυ δοουταῖς ῥζοςί- 
βίοθ. [πῖδς εείϊεσ ρᾶβδβαρε πε βᾶγβ παι 
ἴδετε ἰδ ἱπάννε! πρ δίῃ ἴῃ τῆς Ὀεϊϊενετ. 
Τῆς βἰπξα! ρείποὶρίε (ἁμαρτία) τεπιαίπδ, 
δηά ἴξ πιδηϊεβίβ ἰἴ8 ργεβεπος Ὁγ ἴαρβεβ 
ἴτοπὶ ΒοΙ ἐπεβ8-- -οσσδβίοπδὶ βίπβ, ἀςβηίξα, 
ἰβοϊαιοά δοίβ οὗ βίη. Τα ἱβ ἰβ δε ίοσος οὗ 
με δοσίβίβ, ν ἁμάρτῃ ἰπ ἰϊ. χ. 
Ηετε ες υὑδε8 (δες ρῥτζεβεηῖ ψειν 
(νατίεὰ Ὁγ ποιεῖν τὴν ν) ἢ 186 
ἱπιρ!ςδϊίοη οὗ εοπήημαμες ἐπ οἷν. ΤΒς 
ἀϊδεϊποιίοη δεΐνγεε ργεβεπὲ δηά δογίβι 
8 γγε]1} ἐχεπιρ! δοὰ ὃν Μδεῖ. νἱὶ. τσ : δὸς 
σήρερον 28 οοηίγαβίοὰ υἱἢ [ὐὐκα χὶ. 3 : 
δ τὸ καθ᾽ ἡμέραν, πὰ Μαιί, χίν. 22 : 
ἐμβῆναι... καὶ προάγειν. Τῆε ἀϊΐ8- 
τηοιίοη 88 οὑνίουβ ἴο ἔς 

, 8δηά, οη τῆς 
εὐδαϑ οὐχ ἑώρακεν 

Τῆς Ὀεϊϊενες ΠΊΔΥ [41] ἱπίο βίῃ 
Βυὲ ἢς 1} ποῖ νναῖϊς ἰῃ ἰξ. “"Ηδιῃ ποι 
βέεῃ Ηἰπι," Ὀεοαυδα ἢς ἰ8 “ἴῃ {πε ἀδείς-. 
Πεβ8" (7. ἰ. 5-7). 

νεῖ. 7. Απἡ αδεοιίοπαῖς νναγηΐη, 
δραίϊηβὲ Νίοοϊαἰίαη Απεϊποπιίδηίβπι (οὐ. 
ποῖς οἡ ἱ, 6-7)). Τῆς Αροδεῖς ουἱβ Ἄννα Υ 
ναίη ῥγοΐεποεβ ὉῪ ἃ βῇδγρ ρσϊποίρίε: ἃ 
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ὁ “ ποιῶν τὴν δικαιοσύνην, δίκαιός ἐστι, καθὼς ἐκεῖνος " δίκαιός 4 ἴϊ. 29, νετ, 

ἐστιν. 8. ὁ ποιῶν τὴν ἁμαρτίαν, "ἐκ τοῦ διαβόλου ἐστίν - ὅτι ς ἢ, τ τε. 

" ἀπ᾽ ἀρχῆς ὁ διάβολος ἁμαρτάνει. εἰς τοῦτο " ἐφανερώθη ὁ υἱὸς ' 1088 νἱη. 

τοῦ Θεοῦ, ἵνα " λύσῃ “τὰ ἔργα τοῦ διαβόλου. 9. πᾶς ὁ γεγεννη- ἃ ἢ. (8 κεῖ. 

μένος "ἐκ τοῦ Θεοῦ, ἁμαρτίαν οὐ ποιεῖ, ὅτι σπέρμα αὐτοῦ ἐν αὐτῷ Ἡ ΉΣ τ 
μένει. καὶ οὐ δύναται ἁμαρτάνειν, ὅτι ἐκ τοῦ Θεοῦ γεγέννηται. ΤΣ 
1ο. ἐν τούτῳ "φανερά ἐστι τὰ τέκνα τοῦ Θεοῦ καὶ τὰ τέκνα τοῦ σευ. χἴῃ. 
διαβόλου. 

ἣν "ἠκούσατε ἀπ᾽ ἀρχῆς, ἵνα ἀγαπῶμεν ἀλλήλους " 12. οὗ καθὼς τι 
ψ. 190. 

“ Κάϊν ἐκ ' τοῦ πονηροῦ ἦν, καὶ " ἔσφαξε τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ - καὶ χάριν : Λέετ. 7. 

τίνος ἔσφαξεν αὐτόν; ὅτι τὰ ἔργα αὐτοῦ πονηρὰ ἦν, τὰ δὲ τοῦ ΣᾺΣ ]οβα 

χν. 12. οὐθεη.ἷν.8. ἀ ΐ 13 τεῆ. ς Βεν. ν. 6, 9, 12, χἰ ϊξ, 3.8, αὐΐιι. 24. 

τἱρῃίεουβ οδαζαςίεσ ἐχργεβ8εβ ἰἴβεῖ ἢ ἰῃ 
τἰρῃίεουβ οοπάυςι. ΟἾγίβὲ (ἐκεῖνος) ἴ8 
πε ἴγρε. Ηε νδβ “ἴδε ὅοη οἵ ἀοὰ," 
δηὰ "2 νεὲ δῖε “ομΠάγεπ οἵ αοά," νε 
τησδὲ ὃς ἴκε Ηἰπι. 

γες. 8. ὃ ποι. τὴν ἄμ., Δη επηρῃδίς 
δηὰ ἱπιετρσεϊδεινα νατδιοη οὗ ὁ ἅμαρτ- 
ἄνων--- πε τῃδὶ πιδίκεβ δἰπ ἢἰβ θυβίπ 68 
οζς ρῥσδοῖίος". ἐκ οἵ ραζεπίδρε (οὔ. νεσβ. 
9); “δος εδῖ, εχ ραίγσε ἀϊαδοῖο" ((! επ}. 
ΑΙεχ.). ἀπ᾽ ἀρχ., ἃ νᾶρυε ρῆσγαβε. ἴῃ 
ἐν σ κἰεσα τἰτης Ὀερδῃ"; ἰπ ἐϊ, 7, ἐπ 6 1, 
“ἤχοση τῆς Ὀερίπηΐϊηρ οἵ γουσς ΟὨΒτιβείδη 
Ἰε ". Πέστε “Ὁ ἴτοπὶ πε Ὀερίπηΐπρ οὗ Πί8 
ἰδ οΪὶς σάτεεσ" ; “ἃ 4ὺυοὸ ρΡεζοᾶσο οαρὶς 
ἱποοπίσονογι διε ἰῃ Ρεςοδπᾶο ρεζβε- 
νεγᾶπβ᾽" (ΟΙεπι. ΑΙεχ.). λύσῃ, “ἴοοβε," 
τ ΕΔ ΡΒΟγΟΔ ΠΥ οὗὨ “ Ἰοοβεηίηρ ἃ δοπάᾶ," 
“ τρίαχίπρ δῃ οδ᾽ρδιίοη" (Μαῖί. ν. το ; 
πο" 18), “Ρυ Πηρς ἴο ρίεςαβ" (]}οὁππ 
1. 10). 

γες. 9. Τβε Κεδβοη οἵ ἴδε ἱπηροβϑὶ- 
ὉΠ οὗ ἃ ΟΠ! ά οἵ ἀοά οοπεϊπυϊηρ ἴῃ 
ϑίπ, ΤὮς μεῖπὶ οὗ {με ἀϊνίπε 1Πε δΔ8 
Ὀεεη ἱτηρ᾽δηϊοά ἰῃ ουὖζ βουΐ8, ἀπά ἱξ στοννβ 
- ἃ ξιδάυδὶ ργοςεββ δπὰ βυδ]εοῖ ἴὸ οὐοα- 
ϑίοπδὶ γεϊδάδιϊοηβ, γεῖ βυσε, δια πίπρ δὶ 
Ἰεπρῖ το (1}} ἐτυϊτίοη. Τῆς Βεϊϊενετ᾿ Β 
Ἰδρβεβ ἱπίο βἰπ ἂς {κε τῆς πιο ποεβ 
οὗ ἴπε ψψεδῖμες ψ Ὡς πἰπάες ἴῃς βεθὰ β 
δτονῖῃ. Ὑῆς στον οὗ ἃ ᾿ἰνίπρ βεοά 
ΤΩΔΥ Ὅς Ἑοπεοκεά τεπροσασν ; 1 μετα Ὀς 
20 στον, μετα 18 πὸ 116. ὙῚ8 [8 τπε 
ἀϊδβεϊποιίοη δεῦνεεη ἐάν τις ἁμάρτῃ ἀπὰ 
ὁ ἁμαρτάνων. ΑἸεχαηάε ἴῃ ϑρθδ ΕΣ Β 
Οοιῃπ. υπάδετβίδηάβ: ““ Ηἰβ βεςεὰ," 1.6.,) 
ὙΒόβοενεσ ἰβ ὕοση οὗ ἀοὰ (ς, 18ᾶ. 1}. 
1ο, ᾿χνὶ. 22), “ δὐϊάει ἢ ἰπ Ηλπι," ἐ.4., ἴῃ 
Θοά. Τδίβ ἰδ Ραυϊΐπε δυὲ ποῖ ]ομαπη- 
πε. “Ηε οδηποῖ ἱκεὲρ βἰπηπίηρ," δβ ἴδε 
8βεεά ςαπποῖ οεᾶβῈ ρτονίηρ. 

νν. 1ο-:2. Τῆς Ενίδεπος οὗ Ὀϊνὶπε 
ϑοηβδίρ, νὲς., Ηυπδη Βτοιβεζδοοά. 

νεῖ. το. Τε Αροβιεῖς σεϊιεγαῖεβ ἴῃς 
“ οἱὰ ςοπχπιδηάτηεπι " (1. 7-11) 48. ποῖ 
ΟἸΪΥ (μς ρΡδζαπιουηὶ ἁϊεν οὗὨἨ δεϊενοῖβ 
δυῖ τ[Βς ενϊάεηςε οἵ πεῖς ἀϊνίῃς δοπβδίρ. 
Ης μδὲβ βαϊὰ {πδὲ τῆε ενίάεπος [168 ἱπ 
τ ῴοιης ΚΒ ΘομΗποθρ," δηὰ ον δε ἀε- 
Ὧ68 ποιεῖν δικαιοσύνην 18 ἀγαπᾶν τὸν 

ν αὐτοῦ. ϑ8εε ποίε ἐδ πρὶ Τῆς 
“ἐρεδουβη 688 " οὗἨἉἁ ἴπε Ῥῃδτίβεεβ οοη- 
εἰδβι θά πῃ γϊυδὶ οὔδεσνδηςς, ἐμαὶ οὗ [6808 
ἷπ ἰονε. δίκαιος παλά ἰδς πηεληίπρ 
“Ἰηά," “νοεῖ τεαβοπαῦὶε "0 8ὅεὸ 
Ηδιίοδ, Ἐς. ἐπ Βιδ. Οκ., Ρ. 50 ἢ. Οχυ 
Μαῖῖ. ἰ. το 858:.0 ἴοπη τεπΊΑ ΚΒ : 
γάμον τἀβοαα ἐν ὲ άρετον ἐν ἅπασι 

ι. ἔστι Ρ δικαιοσύνη καὶ τὸ 
μὴ πλεονεκτεῖν " ἔστι δὲ καὶ ἡ καθόλον 
ἀρετή. . .. δίκαιος οὖν ὧν, τούτεστι 
χρηστὸς καὶ ἐπιεικής. 

γεγ. σσ. ἵνα εοδαῖϊο, ἐχργεββὶπρ ποῖ 
τῆς δἰπὶ θυὲ ΒἰΡῚῪ (ἢς βυδδίδηςε οὗ τῃς 
τλεδβᾶρε. (7. Ϊομη χνὶϊ. 3. ὅ8εε Μουΐ!- 
ἴοπ᾽Β ὅγαρι. οὔ Ν.Τ. Οἱ... Ρ. 2οδ; Μουϊ- 
ἰοπ᾿Β Ῥέμεγ, Ρ. 425. 

Ψεῖ. 12. οὐ καθὼς, κιτιλ., 4 ἴοοβε, 
Δἰπιοβὲ ὑπρταπητηδεοαὶ ἐχρσε:βίοη, αηδὶο- 
ἔουβ ἰο Ϊοῇη νί. 58. Νετε ἴβεσε πὸ οὐ, 
ΝΟΣ. 11 πιίρῃξ ὃε τερατάθα δ8 ἃ ράσζεη- 
ἘΠεβίβ : “Ὡς τ8δῖ Ἰονεῖῃ ποῖ πὶβ Ὀχοίδεσ, 
ἐνεῦ δ8 δίῃ ν88, εἰς... ΤῇςἪ ρῆσαβε 
8. εἰΠΠραςαὶ : “νε πιυβὲ ποῖ Βαῖς οὖσ 
Ὀγείῆσεπ, ἄνθη 28 Οδἱη νΆ8, εἰς.", τοῦ 
πον., 8εὲ ποῖδ οη ἰΐ. 1:8. ἔσφαξεν, ἃ 
βίσοηρ ννοσά, “" βἰδυρῃίετγεά,᾽ “ Βυϊοβετεά," 
ῬτΟΡΕΣΪΥ ὃγ οσυπίπρ [με τοδὶ (7ηρ πἰαγε), 
Ἰ|κε δῇ οχ ἱπ ἴῃς βῃαπθ!εβ. 

νν. 13-24. Τῆς ϑεογεῖ οὗ Αβδβυζγαηςα. 
“ Ψγοπάε ποῖ, Ὀσεΐωσεπ, ἰξ τῆς νοσὶ ἃ 
δαῖεῖ γου. Μὴε Κπονν ἴδαὶϊ ννεὲ ἢανε 
ταϊσταιςὰ ουὖἱ οὗ ἴῃς ἀοπιαίη οὗ ἀεατα ἱπίο 
τῆς ἀοπιδίη οὗ 11ξς, Ῥεοαυδβε νγὲ ἴονε τδςε: 
Ῥγείῆσεη. Ηε παῖ ἱονεῖῃ ποῖ δοϊ θεῖ ἴῃ 
τῇς ἀοπιαίῃ οὐ ἀεδίῃ. Ἐνεγοης ἴμδὶ 
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ΤΠ 55 Ἐν: ἀδελφοῦ αὐτοῦ δίκαια. 13. μὴ 1 θαυμάζετε, ἀδελφοί μου, εἰ μισεῖ 

Μαιξν. ὑμᾶς ὁ κόσμος. 14. Ἡμεῖς οἴδαμεν ὅτι “μεταβεβήκαμεν ἐκ τοῦ 
ΕἼ] ν. ὃ θανάτου εἰς τὴν ζωήν, ' ὅτι ἀγαπῶμεν τοὺς ἀδελφούς - ὁ μὴ ἀγαπῶν 
5 ὅμιι ἵν. τὸν ἀδελφόν,Σ μένει ἐν τῷ θανάτῳ. 15. πᾶς ὁ μισῶν τὸν ἀδελ- 
ἱ ἰν. 19. 
κ ΟἿγ δεῖε 

1. δ. 

ἐπ, 15. 17, 
18, αἰ. 

,, 38, χν. 
ἢ 35 π ἰϊ. 6 τεβ᾿. ο Μεσῖο χὶϊ. μ; [υυἱκε νἱϊ, 43; χν. 12, 30. 

αἷἴι. χχνϊϊ. 55, χχνίϊί. σ; Μασίς ν. 15,38; [ὑκὲ χ. “δ , 

φὸν αὐτοῦ," αὶ ἀνθρωποκτόνος ἐστί " καὶ οἴδατε ὅτι πᾶς ἀνθρωποκτόνος 

16. Ἐν τούτῳ ἐγνώ- 

καμεν τὴν ἀγάπην," ὅτι ἐκεῖνος ὑπὲρ ἡμῶν " τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἔθηκε " 
τὸ Ἰοδη χ. καὶ ἡμεῖς " ὀφείλομεν ὑπὲρ τῶν ἀδελφῶν τὰς ψυχὰς τιθέναι.7 17. 

ὃς δ᾽ ἂν ἔχῃ τὸν " βίον τοῦ κόσμου, καὶ » θεωρῇ τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ 
Ρ͵7οΒη χνὶϊ. 24, χχ. 6, 12, 14; 

ΑΒΟΚΙ,, ϑυγρδ, νᾳ., Οορ., 84ῃ., Αὐρ., ΝΗ, Νεβῖ. ; καὶ μη 9 Ο"Ὀ, ϑυτνε, 1 Ὦ 

Δεδι Αση., Τί βοῃ. 

μον οπι. 'ΦΑΒΟΡ, Ννα., Ασγηϊ., Αὐξ.ν εἀά. 

5 τὸν αδελφον οπι. 9 ΑΒ, Νε., Αττη., Αὐρ., εὐά. 
4εαντον Β. 

Βαϊ μί8 Ὀγοῖδεγ ἰδ ἃ πιυτάετεσ, ἀπά γα 
Κπον τπδῖ ἜνεγῪ πἰυτάοτες δίῃ ποῖ [1ξε 
εἴεσηδὶ δυϊἀϊηρ ἱπ πίη. Ηετζείη πᾶνε γε 
οἵ ἴο κπονν ἴονε, Ὀεοδυδε Ης Ἰλἱὰ ἄοννῃ 
ἔπι 1{π ἴοσ υ8; ἀπά ννε ἂτεὲ Ὀουπηὰ ἴο ἰὰὺ 
ἄοννη οὖς ᾿ίνεβ ἕος {πε Ὀτζείδσεη. Βυϊῖ 
ψΒοβοανες μαῖῃ (ῃς ννοσί 5 ροοάβ, δπὰ 
ὈεΒοΙ ἀδιἢ Π᾽8 Ὀγοῖπες ἰῃ πεθά δηὰ Ἰοοκεῖῃ 
ὯΡ δΒιίδ οοπιραββίοη ἔγοσῃ ἢίπη, ονν ἀοιἢ 
τῆς ἴονς οἵ Οοἀ «ϑιάς ἰπ δϊπιὺ [{21{π|6 
ΤδΠάσχοη, ἰδεῖ υ8 ποῖ 'ονε νὰ ννοσζὰά πος 
ἢ ἴδε ἴοηρας, Ὀὰϊ ἰπ ἀεεά δηὰ (τυτῃ. 
Ἡετείῃ 5.41} ννε ρεῖ ἴο ἵκπονν (δὶ ννεὲ ἂτὲ 
οὔ τῆς Ττυϊῆ, ἀπά ἴῃ Ηἰβ ργεβεῆςς 8ῃ41] 
αϑδυσε οὖσγ πελιῖ, νδεγείπβοενοε οἷς 
Βεατὶ πᾶν ςοπάεπιπ 8, Ὀεοᾶυβε ργεδίεῦ 
ἰ8 σοἁ τλπ οὖῪε Πεατῖ, ἀπά Ηες τεδάειῃ 
ενεσγυιμίηρ. Βείονεά, {{ πε Βεατὶ οοη- 
ἀετηπ ποῖ, ψε ἤανὲ Ὀοϊάπεββ ἰονδζγά 
Οοά, «πὰ νϑαῖενοι ψὰ δϑὶς ννὲ τεςεῖνα 
ἰτοτὰ Ηἰπιὶ, Ὀεοαυδβε νγε οὔβεγνε Ηἰ8 οοτη- 
τλδηἀπηεηῖβ ἀπά ἀο δες τπίηρσβ παῖ ἀτα 
Ῥ᾽ελβίηρ ἰῃ Ηἰβ βίρῃι. Απὰ πὶβ ἰΒ Ηἰβ 
ςοτησηιαπάτηεηϊ, [Πδὶνςε Ὀαϊίενε ἴῃς πᾶῖηα 
οἵ Ηἰβ ὅοη [6808 Ομσγίβὲ απὰ ἴονε οὔς 
δποῖδεσ, ὄνεῆ 88 Ης ρᾶνε ἃ οοπηπιδπά- 
τηεηΐῖ ἴο ι8. Απά ἢε ἴπαϊ ορβεγνε Ηἰβ 
ςοπηπιδηἀπηεηῖδβ ἰη Ηἰπὶ δἰ άειἢ ἂἀπὰ Ης 
ἴῃ Βίπι; δηὰ δΒεσζείη ννε ρεῖ ἴο κηον δαὶ 
Ηε δδϑί ει ἴῃ υ8---ίτοτι ἴῃς ϑρίτιι νῃίς ἢ 
Ηε ρᾶνε υ8." 
ες. 13. [εἰἴἰ8 παΐυγαὶ τ8δὲ τῆς ννοσὶά 

(δες ποίεβ οἡ ἰΐ. 15, 1. 1) βῃουϊά παῖς 
ἴδοβε Ψδοβε ᾿ΐνεβ σοηίγαάϊςς [18 τηᾶ χὶ πι8 
δηᾶ ςοηάεπηη ἰΐ8 ῥσγαςίίςεβ. 81. ]οδη 
δις μοὶ δάάτεββεβ 18 τεδάεγβ 45 τεκνία 
ἃπὰ ἀγαπητοί, πεῖε ΟὨΪΥ 48 ἀδελφοί. 
ΤΒς ἴογαὶ δυϊ1ϊ8 τῆς οοηϊεχί, ννῆεσε ἢς 
εηΐοτοςοβ ἰονε οὗ ἴδε Ὀτοϊῆγεη. [τ ἰ8 πὸ 
ννοπάσς ἰξ τῆς ννοσϊά δῖε υ8, δπὰ ἰἴ8 

δεαντω ΜΑΟΙΓ,Ρ, Τίθοδ., ΝῊ (πιαγρ.); αντω ΒΚ, ΝΗ, Νεδι. 

8 τὴν ἀγάπην τον θεον οῃς πιίπυδςο., ΝΕ. Τ θειναι 'ΦΑΒΟΡ, εἀά. 

Ἰυάρταεης ἰ8 ποῖ ἀεοίϊβῖίνε. Νενεσίπεῖεβ 
ΟἿΥ Ὀυδίπῃςε88 ἰ8 ποῖ ἴο ὃς παϊεδ ὃγ τῆς 
ννοτὶά, Ὀυϊ ἴο ςοπιπιεπά [εοὺ8 ἴο ἰξ ἀπὰ 
νη ἰτ Ν ὲε τουδὶ ποῖ πρυῖς το τξς 
ψνοσἱά᾽ 8 Ποβε εν το ροοάπεββ ἐπε οοηβο- 
αυεηςςβ οὗ Οὐγ Οὐἢ υηδηλΐα ὉΠ: οὐ ἴδοῖ- 
Ιεββῆεββ. “"ἰς ἴβ ποῖ πηδγίγτάοπι ἴὸ ῬδῪ 
ὉΠῚ5 τπᾶῖ οπε 83 σὰ ἱπῖίο οπε᾿β 8617 
(αεο. ΕἸϊοι). 
γε. 14. ἡμεῖς επῃηρΠαιίς : “" νμαδίενεος 

τῆς ννοῖίά τπδὺ βαὺ, τὲ Κπον ". Τῆς 
ἰεϑὲ ἰβδ ποῖ ἱἐΐϊ8 μαῖγοά δυϊ οὖς ἴονε. 
μεταβεβήκαμεν, “ Βαᾶνε πιϊρταιε ". Τῆς 
ννοσζὰ 18 υδβϑὰ οὗ ἰσαπϑβίτίοη ἴσοπι οπε ρίδος 
ἴο Δποῖπογ ([οδπ νἱΐ. 3, χεϊ!. 1), οὗ ρα βϑίπρ 
ἔτοτῃ οπς ἔογστῃ οὗ ρονεγησηοπί ἴο Δποίπεσ 
(ΡΙδι. Κεῤ. 550 Ὁ), οἵ {πε ἐγαπεπιίρτα- 
κίοῃ οὗ βου]8 (νυς. Ο αἰ. 4). 

Νες. 15. Αἢ εςῆο οὗ ἴδε ἰεδοπίηρ οὗ 
]εβυ8. ὅ8ες Μαῖῖ. ν. 21-22 δπὰ οἵ. ϑπιίτῃ, 
Τλε Ῥαγς οΥ Ηἰς Εἰεςλ, ΡΌ. ο6-98. 

νεῖ. τό. τὴν ἀγάπην, “(δε τπίηρ 
οδ]1οἀ “Ἰονε᾽". Τῆς ἴονε οἵ ἀοὰ ἰπ 
ΟἸσίδεὲ [εβὺ8 οὖσ [οσὰ ἰ8 ἴῃς ρετζίεοϊ 
γρε. Τὴ] ἐπε 'νοσ ἃ βανν τῆδὲ, ἰξ πενεσ 
Κπονν ννῆδῖ ἰονε ἰ8. ἐκεῖνος, ΟἸτίβι ; 866 
ποῖς οη ἰϊ. 6. ἧς επηρδμδίῖς, “ννε οα 
ους ρατ ". ὀφείλομεν, δεε ποῖς οῃ ἰἱ. 6. 

νεῖ. 17. ἴρονε πιυϑὲ 6 ργδοῖίίοδὶ. 
Ικ [8 βᾶβϑῪ ἴο “ἴδ ἄοντι οπε᾽β {{{6᾿"": 
ΤΑ ντάοπι ἰ8 Πετοῖς δηὰ εἐχῃ! γαίης ; 
τ8ς ἀϊ Που ΠΥ [1:8 ἰη ἀοΐηρ ἐπε 1{ππ|6 τπϊηρ 8, 
ἕλοίηρ ἄδὺ ὃν ἄδυ ἴῃς ρεῖυ βδογίῆςεβ 
δηᾶ βεἰξ.ἀδηΐα! 8 ννΐο ἢ πὸ οας ποιίςεβ 
διά πὸ οπὲ δρρίαιάβ. τὸν βίον τοῦ 
κόσμον, “τῆς [ἰνε!]!Ποοὰ οὗἩ τε ννοτὶ ἀ"; 
8εὲ ποῖς οῃ ἰΐ. 16. θεωρῇ, οΓ α "πουὶηρ᾽ 
φῤεοίαείε; ο΄. Μαῖϊ. χχνῖ:. 55. κλείσῃ, 
φολίϊοσδέ; ἴῇ6 πηείδρθοσ [8 ἰοςκίπρ τῆς 
Τμαπηδοῖ οὔ ἴῃς πεατὶ ἱπβιεδά οὗἉ βίηρίηρ 
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“χρείαν ἔχοντα, καὶ " κλείσῃ τὰ " σπλάγχνα αὐτοῦ ἀπ᾽ αὐτοῦ, ' πῶς ἡ 4 πμήρὰ τὸ 
ἀγάπη τοῦ Θεοῦ μένει ἐν αὐτῷ ; 18. τεκνία μου, μὴ ἀγαπῶμεν ἰν. 88. 
“λόγῳ μηδὲ γλώσσῃ, ἀλλ᾽ ἔργῳ ὃ καὶ ἀληθείᾳ. 19. Καὶ ἐν ἀαί!. χά, 

τούτῳ γινώσκομεν ὅ ὅτι ἐκ τῆς ἀληθείας ἐσμέν, καὶ ἔμπροσθεν αὐτοῦ ταῖς ΤᾺ 

πείσομεν τὰς καρδίας ὁ ἡμῶν 20. ὅτι ἷ " ἐὰν καταγινώσκῃ ἡμῶν ἡ χε, 1ρ, 66. 
καρδία, ὅτι 5 μείζων ἐστὶν ὁ Θεὸς ἢ τῆς καρδίας ἡμῶν, καὶ γινώσκει 8... ον. 

ῬΆΙ!. ἱ. 8, ἰϊ. 1. εἶν. 20; 7ἀζεε ἰΐ. 16» 16. ν Μδσκ νἱ. 23 (δ, τι ἐάν). 

ὶ μον οπι. ΣΦΑΒΟΡ, ϑγτρδ, Ασηϊ., Αὐρ., εἀά. 

3 μηδὲ τη ΑΒΟΚΙ,, εὐά. 8 ἐν ἐργω 'ΑΒΟΙ,Ρ, Αγη., οἀά, 
4 καὶ ΝΟΚΓΡ, ὅϑγενε, 8λῃ., Αεἴῃ., Ασπτη., Τίβοι. ; οσῦι. ΑΒ, ϑγγρβ, Νξ., Οορ., Αυξ.» 

Ὁ ]]Ατηςδ ὶ. 22, 23, 25. 

ΜῊ, Νεβι. 

᾿ α ΜΑΒΟΡ, Οορ., 84}., Ασῆι. ν δἀά. 
ὅτας καρδιας ΑΌΚΙΡ, ϑγτρῃ, νᾳ., Οορ., Ασπι., Τίβοῃ. ; τὴν καρδιαν Α"Β, 

ϑυενε, θδῃ., Αεῖῃ., Αὐρ., ΝΗ, Νεβι. 

ΤΡυηςς. ἡμῶν ο τι. 

ϑοτι οπι. Α, βενεσζαᾶὶ πλίπυβο., ΝὝ(.» ΟΟΡ., 

εξ νἱάς ορεη δπὰ ἰδνιβῃίηρ 118 ἐσεαβυγαβ. 

σπλάγχνα, ὉΤΩΓΤΣ, υ͵ἱξοέγα, “ τῆς ἰη- 

νατὰ ραγίβ," νἱεννεὰ ὈγΥ ἴδε δποίεηιβ ἃ8 
{δε βεδὲ οὗ ἴῃς δβεοιίοπβ. ΟἿΑ ΟΟἱϊ. ἱϊϊ. 
12: σπλάγχνα οἰκτιρμοῦ. ἡ ἀγ. τ. Θ., 
“ἼἸονς ἔογ σοὰ " (οδ]εοιίνε ρεηϊεῖνε), ἰπ- 
βρίγεὰ ὈὉγ δηὰ δπϑινεπηρ ἴο ἔπε ἴονε νυν ΒΙ Οἢ 
ασοά ἐςεῖβ (βυυδ᾽εοεῖνε σεηίεῖνε). Οὐ. ποῖε 
οἡ ἱΐ. 5. 

γες. σχ8. Οὔβεσνε ἴΒε ἰγαηβίτίοπ ἔσγοπη 
ἰπδίγυπιεηῖαὶ ἀδεϊνε ἴο ῥσγεροβίτίοη ἐν: 
“ποῖ νὴ Ψψοσὰ δπὰ δε ἴοησυς Βα ἰῃ 
δε πιίάβε οὗ ἀεεὰ δηὰ ἰγυῃ"---ποῖ ἰπ 
Εἰὰρῖν δἱγ δυΐ δηϊὰ ἰδπρίδὶς τεδ]ἰε8. 
ΟΛ Βυηναη, Οοοά Νειῦς : “ Ῥταςῖίςδὶ 
ἴονε ἰ8 Ὀεβι. Μδὴν ἴονε ΟἸχίδε ψ 18 
ποιηίηρ Ῥυῖ (ἂς Ἰἰος οἵ τῆς ἰοηρυς." 
ϑμογίάδη, δελ. γον ϑεακά. ν. ἴ.: “Ηε 
ἌΡΡεδλιβ ἴο πᾶνῈὲ 48 ΠΟΙ βρεουϊδλῖϊνε 
Ῥεπενοίεπος 485 ΔπΥ ργίναῖε βεπιεπηδη ἰῃ 
ἴδε Κιηράοτι, ἐπουρῇ μὲ 8 βεϊάοπιὶ 80 
8Βεηδυδὶ 48 ἴο ἰηάδυΐρε ΠίπΊ56 1} τ ([Βς ἐχεῖ- 
οἶδε οὗ ", 

νν. 19-2λο. Α ογμα ἐπέεγῤγείμι. Ἐελάὰ 
τὴν καρδίαν ἡμῶν ὅ, τι ἐάν (ἰ.ε. ἄν), ἀπά 
ἴδίκα πε βυσβεαυθηὶ ὅτι 48 “" Ὀεοδιβε ". 
Τῆς ἐοσεροίῃρ εχμογίδιοη τῆᾶν δᾶνε 
ἀινναϊκεηεδ ἃ πηϊβρίνίπρ ἴῃ Οὖγ πκϊηάβ: 
“ΑΙ Ἰονὶπρ 481 οὐυρδι ὃ" Ουνκχ ἔλ!υτεδ 
π ἀυϊν δηὰ ϑεγνίος τίβε ὕρ Ὀείοτε υὕ8, 
δηᾶ ““ουν εᾶτί σοηεπιηβ 8". 80 ἴδς 
ὙΕΗς ἔαγηῖβῆεβ ἃ ριδηᾶ σϑαββυσαηρα: 
“Ἡεζγείη 884}} νψνε ρεῖ ἴο ἱκπονν {παῖ ψε 
τε οὗ τῆς Ὑτυῖῃ, δηὰ ἱπ Ηἰδ ὑγσεβεποα 
Β.4Ι|1 δβϑυσε οὖς μελιῖ, ᾿βεσείηβοενεσ 
ΟἿΌΣ Βεδλιί πᾶ οοπάεπηη 8, Ὀεοᾶυβε, 
εἴς. ". Ὑε τεδββύγαηος [8 ὑνο-ο! ἃ : (1 
Τῆς Ψοσβὲ {πὲ 8 ἰῃ υ8 ἰδ Κπονῃ ἴὸ α᾿ 
(οζ. Αὐγ. : Οον ἐμμρε αδεεοπαὲς αὖ ποριΐηδ; 
α το αὐελοομάε εἰ ῥοἐδ5), ἀπὰ 511} Ης 

. Οοἂ οδη πλᾶΐο δ᾽ οννδηςςβ᾿᾽", 

84ἢ., Αεῖῃ., Ασπι., Αὐρ- 

οᾶτεβ ἴοσ υ8 ἀπά ἀεδβῖσεβ υ8. Ουτς ἀϊ8- 
φονεγυ μᾶ8 Ὀδδη 45 Ορεη δεοσεῖ ἴο Ηἰπὰ 
811 αἰοηρ. (1) Ηε “""τεδάειῃ ἐνεγυτίηρ " 
-ποβεεβ ἴδε ἀεερεβὲ ἐΒίηρβ, ἀπά ἴἢεδε ἂζς 
186 τε8] τηίπρβ. Ταὶβ 18 ἰῆς ἴσὰς εδϑὲ οὗ 
ἃ ταδῃ : [8 ἴῃε ἀεερεβί (μαῖ 18 ἱπ Ὠΐπ ἴῃς 
Ὀεδβὲ ὃ [5 ἣε Ὀείίεσ [ῃδῃ πε βεεῖβ Ηἰβ8 
ἕαϊ!υτεβ 1ἰὰ οα τῆς βυγίδςε: [8 ἔμεῖε ἃ 
ἀεβίγε ἔος ροοάπεββ ἄεερ ἄοννῃ ἰπ δὶβ 
βου! ὃ [58 δε ρἷδά ἴο εβοᾶρε ἔγοπι βιιρεῖ- 
Ὡςϊαὶ Ἰαἁρτηςπῖβ δπὰ Ὀὲ Ἰυάσεά ὃν ἀοά 
ψὯῸ ““τεδάείῃ ἐνεσγί πίη," ννῆῸ 86εεβ 
ἢ ἰΔΥΡῸΣ ΟἿΒΕΙ αΥα8 ἴπᾶπ Οὐδ, ἴοὸ 
ταᾶκε Δ] οννᾶπος ἔοσ υ8 411} ΟΠ ΈΟῸΝ. 
Ἐοδετίβοη, Ζσέξ. ἱνὶ. : “1 σοπιοεθοσ ἃ π 
δηεοάοϊε οὗ Ὑβοπιᾶβ ϑοοῖς μανίπρ βαϊά 
ἴο Πὶδβ ουταῖε, ννῆο νγὰ8 γαῖῃεσ δριδιοά 
οὐ Βανίηξ ἴο ργεδοῦ δείοτε πίπι, ὁ ΝΕ], 
δὶς, ὑΨὮΥ βδου!ά γου Ὀς δίγαϊ ἃ Ὀεΐοσε πὶς, 
Μ Ώδη γοῦ ἅτε ποῖ διταϊὰ ὈῬείογε αοὰ δ᾽ 
Βυὶ ον ΝΕΙῪ ΕΑΒῪ ἰΐϊ ψνὰ8 ἴο δηβννεσγὶ 
Ης δαὰά οῃἱϊγ ἴο βαυ, αοὰά ἰβ ποῖ ᾿εδίουβ, 
ΠΟΥ δηνίουβ, ποῖ οδηβοσίουβ ; δαβί6β, 

80 Βγονῃ- 

ϑκυριος Ο. 

πε :- 

“Ὑδουρπίδ πασάϊγ ἴο ὃε ρδοϊκοὰ 
[πῖο ἃ ἤδσσζον δοῖ, 

ἙἘδηοὶς8β τπδῖ Ὀτοῖε [σου ἢ ἰδηρυαρε ἀπὰ 
εβολρεᾶ; 

ΑἹΙΙ οουἹά πενοσ Ὀς, 
ΑΙΙ, πιεη ἱρποσζεά ἴῃ πις, 

Τδῖ8,1 νν8 ψοσῖ ἰο σοά, ψδοβε ψΒεεῖ 
1δε ρΡἱἕομεσ βμαρεά." 

ἔμπροσθεν αὐτοῦ, πὰ ν»»Σαῖ πιαϊξετ ΒΟΥ 
“ὸ' ἌΡΡεδι ἔῤπροσθεν τῶν ἀνθρώπων 
(Μαῖι. νἱ. 1.)} πείσομεν, “ Ῥεσβυδάς," 
2.5. φαοϊγ, νυ τῆς οοπβάεηος, βοοῖδε 
δε δἰαγηι, οὗ οὖσ βεασῖ.0 Οὐ. Μαῖϊ. χχν. 
14. Οἰδπεγνίβε: “νὰ 8841} ρεγϑυδὰς οὖς 
Βεᾶτί. .. (παῖ στεδίε ἰΒ αοά". Βυϊ 
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ὑν [1. 28 τεβῖ. πάντα. 
χ ]οδὴ χὶν. 

γριδιανὶ: ἥμῆν.: 
Υ ἴδω νἱῇ, 
ἐϑΣ ον ἀρεστὰ "ἐνώπιον αὐτοῦ ποιοῦμεν. 

ΙΩΑΝΟΥ α 111. 21---24. ΙΝ. 

21. ἀγαπητοί, ἐὰν ἡ καρδία ἡμῶν μὴ καταγινώσκῃ 
Υ παρρησίαν ἔχομεν πρὸς τὸν Θεόν, 22. καὶ "ὃ ἐὰν αἰτῶμεν, 

λαμβάνομεν παρ᾽ ὅ αὐτοῦ, ὅτι τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ τηροῦμεν, καὶ " τὰ 
23. καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ ἐντολὴ 

ἀπ αὐτοῦ, ἵνα πιστεύσωμεν 4 τῷ ὀνόματι τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, 
15) ἔῃ καὶ ἀγαπῶμεν ἀλλήλους, " ̓καθὼς ἔδωκεν ἐντολὴν ἡμῖν. 
ἔσω, ὙΠ τηρῶν τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ, ἐν αὐτῷ μένει, καὶ αὐτὸς ἐν αὐτῷ. 

καὶ ὁ 

καὶ ἐν 
24. 

εἶδαν », Τϑύτῳ γινώσκομεν ὅτι μένει ἐν ἡμῖν, " ἐκ τοῦ Πνεύματος οὗ ἡμῖν 
7. ἔδωκεν. 

Ἢ :Ξ ἱϊ 
ΙΝ. 1. ᾿Αγαπητοί, μὴ παντὶ πνεύματι πιστεύετε, ἀλλὰ " δοκιμάζετε 

18; χσ Οος, ἰἰϊ. 13, χί, 28; Οαΐ. νἱ. 4; σ ὑβεββ. ν. 21. 

ι 
μων 

ταΐπαδο., Αὑδ.» ΨΉ, Νεβι. 
Ξ2ημων ΑΚΙ,, ϑγενε ΡΒ, Νε., Οορ., 8δῇ., 

ταΐηυβο., ΝΗ, Νέδβε. 

απ ΑΒΟ, εἀά. 

ΟΚΙ, ὅγε ΡΒ, ΨΚ ᾳ., Οορ., ὅ4ῃ., Αεἰδ., Ασαι., Τίδοδ. ; οὔ. ΑΒ, βενεγαὶ 

Αεἴδ., Ασγῇ., Τίβοῃ. ; οὔ. ΒΟ, οὔς 

4πιστενσωμεν ΒΚΙ, ΜΗ, Νεδι. ; πιστενωμεν ΑΟ, ΤίδοΒ., ΝῊ (πιατγρ.). 

δον οδῃ ἰἴονς ἴος ἰξε Ὀγείδγεη γιεἰ ἃ ἐπί 
ἱπέεσεηςε ὃ ,ινώσκει πάντα, “' τελάει ἢ 
Ἔν εΓΥ βεογεῖ "ἢ. ΟΛ ]οΒη ἰϊ. 25. ΑἜὄὔφυϊίε 
ἀϊβετζεηι δηὰ 1658 ρον να ἘΣ ἰ8 ἜΝ 
μ Ὑ Ῥυποιυδαηξι. τὴν καρδίαν ἡμῶν. 

ν» κτλ. δε βεςοπὰ ὅτι ἰδ6 ἴπεπ ἃ 
ἐὰν ας δηὰ μ88 Ὀδεη ἀεδῖς Ὁ ἸὮ ἰπ ἴἄτες 
ΨΆΥΒ: ΠῚ 11 δ48 Ὀδεη ἱρποσοά 48 γεδυηά- 
Ἀπ “ Ἐὸσ ἰΐους μελτί οοπάσιηη υ8, αοὰ 

τεαῖεγ, εἴς." (ΑΟΝ. ἐοστι θεὰ Ὀγ τπε 
οπηβείου ἕ τδὲ Ῥασιὶςῖρ]ε ἴῃ βοπς ἱπίεσίοσς 
Μ55.).. (2) Απ εἰϊῖρϑε 88 Ῥεδη δββυπιοάᾶ 
--εἰἰδες ἐν ἴδε βυδειδπεῖνε νετῦ : “ δ6- 
οἄυδε ἰΓ οὖς Βεατί οοηάεπηβ δ, (1 ἰδ) 
Ῥεοδυβε ἀοά, εἰς." (ΑἸτοτά), ος οὗ δῆλον 
(Εἰεϊά, νγβο ζοπιρᾶγεβ σα Τίτη. νἱ. 2) : “ἴ 
ἰ8 Ρἰαίη τμαὶ Οοά, εἰς.". (3) ὅτι 88 
Ὀεεη Ποπ]δοῖυσα δπιεπάεὰ πο ἔτι 
(ϑίερῃ., ΒεΖ.) : “ 51} ρτεαῖες ἰ8Β Οοά, 
εἰς.". 

νν. 21:-22. παρρησίαν 8ες ποῖς ου 
11, 28. ὃ ἐὰν αἰτῶμεν μβάνομεν, τδουρῇ 
ποῖ δἰνναυβ ἰῇ ἴῃς ἔοττη ννὲ ὄχρεοῖ οἵσ 
ἄἀεβίσε ; τῇς δῆβννεσ πᾶὺ ὃς ἀϊβετεηῖ ἔτοπὶ 
Ῥυξ ἰξ 18 δἰνναυβ Ὀεϊζεσ ᾿ῃδῃ ΟἿσ ῥσάγεζ. 
8:1. Αὐυρυβείης ἄγαν» ἃ ἀϊβείηοϊτίοη Ὀεΐζγεεη 
ἴῃς Πεαγίης οὗ ργαγεσ “ δὰ βαϊ υἵεσῃ " δληὰ 
“δὰ νοϊυπίδιεπι," σοπιραγίηρ ἴῃς Ἐχρετσί- 
εηςε οἵ 8ι. Ρδὺ] (2 (οτ. χίϊ. 7-9): “ Εο- 
δαβιὶ, οἰδπιδβεὶ, ἱεσ οἱαπιαβιὶ : ᾿ἱρβιτ βεπηθὶ 
αὐυοά οἸαπηαδιὶ δυάϊν!, ποῃ ἀνεση δυγεβ 
Ταδᾶ8 ἃ ἴδ; πονὶ αὐυἱά ἔλοίαπι; ἴὰ νἱϑ 
Δυϊειτὶ πιδά ἰςατηεηίαπι αυο υγεσίβ; δεξο 
τπονὶ ἰπδγηαῖεπὶ αυᾶ στανατίβ. Ετροὸ 
δῖε δὰ βαϊυἵεπὶ Ἴχδυάϊτυβ εβὶ, δὰ νοϊυη- 
ἐλέει ποὴ εβὲ εχαυάϊταβ.. .. Τὰ πιοτδυτα 
ςοπδιίεδτίβ, 11|6 τηθἀϊςαπιδηίυπι δά δελι.᾽" 
(7. απ ἂς Αν]]α : “" 6ο ἴο ῥγᾶάγεῖ σαῖμεσ 

ἴο Βεασίκεπ ἴμδη ἴο βρεαΐῖς.Ό Βεπὰ Βυτηδὶν 
ες ̓ονίπρὶγ θείοτε ἀοὰ, εχρεςἴπρ. 

μεν, δες ποῖς οη ἰΐ. 3. 
εἰ. 23. Οὗ. οὖν [,οτάβ βυπιπιδγυ οὗ 

1ῃς οοταπηαπάπιεπίβ ἰπ Μαῖι. χχί!. 34-40 
- Ματῖς χίϊ. 28-31, ἃπὰ οὔβεῖνε ἴδε ὉΗ͂Σ 
το]ῖς πασεονίηρ οἵ τὸν πλησίον σον 
Γυκε χ. 290-37) ἴο ἀλλήλους, ἱ.ε. 
ἀδελφούς (8εε ποῖε οἡ ἰΐ. 9). τῷ ὀνόματι, 
8Βες ποίε οἡ ἴΐ. 1:2. 

Ψνες. 24. τὰς ἐντ. αὐτ,, “ἴδε οσοπι- 
ταδιἀπλεηῖβ οἵ Οοά," τεβυπιίηρ᾽ νεῖ. 22. 
ΟΥ. ἵν. 15. ἐκ, τῆς δββυσγᾶπος ἰβ θεροϊίεῃ 
οἴ τῆς ϑρίτς ; 86ὲὲ ποῖς οἡ ἰΐ. 21. οὗ ἴογ 
ὅ, ὉΥ διἰγαοιίοη ἴο ἴῃς οδδβε οὗ τῆς δηΐϊε- 
«φάξηι (ζ. [υἷς ἰϊ, 2ο; Κεν. χνί!:. 6). 
ἔδωκεν, “ρανε,᾿ ἐ.6., ψ ἤδη ἤταὲ νης θ6- 
Ἰἰενεά. Ἐος ἴδε τδουρμε ο΄. 2 ζος. ἰ. 21, 
42; ἘΡἢ.ἷ. 13, 14; 4180 Εοπι. νἱϊϊ. 15, τ6. 
ὁμάρτει ἵν.--νν. 1--6. Τῆς ϑριίγίε οὗ 

Τταῖ ἀπά ἴῃς ϑρίτγιε οὗ Εττοσ. “Βε- 
Ἰονεά, Ὀεϊΐενε ποῖ ἄνεσυ βρίγις, υς ργονς 
δε βρίτί 8, νΒεῖμος {πεν ἀγα ἔγοαι αοάὰ ; 
Βεζδιιδε ΠΊΔΩΥ ἔλ]86 ργορῃοῖβ βανεὲ βόπς 
(οτῖ ἢ ἱπέο τῆς νοσϊά. Ἡετζεὶπ γε μεῖ ἴὸ 
Κπονν ἴδς ϑρίτιε οὔ ἀοά: εἐνεζυ βρίτιῖ 
ννΒίοἢ οοπξεββεῖῃ [εϑὺ8 ἃ8 ΟἾσίδὶ σοπηα 
ἰπ βεβἢ, ἰ8 οπὶ ἀοᾶ; δπά ἐνεγὺ ϑρίπι 
ΜΕΙΟΒ οοηέεββει ἢ ποῖ [εϑι18, ἰΒ ποῖ ἴγοτα 
αοὗ. Απά εδὶ5 15 τε βρίσίτ οὗ τῆε Απεὶ- 
ςἈτίβε, ννμεγθοῦ γε μεαγά τῃδὲ ἰξ '8 οοπλΐῃ, 
δηὰ ποῦν ἰὶ ἰδ ἐπ (ἢς 'νοτ]ά διγεδάγ. 
τε ἔγοπι αοά, [1π||6 οΠάτεη, ἀπά ἰῶνε 
ςοπαυετεὰ ἔμεπλ, Ῥεοαυβε ρτεδίεῖ ἰδ Ης 
παῖ ἰ8 ἴῃ γοὺῦ ἔδδη Ὦς ἔπαὶϊ ἰβ ἴῃ ἴῃς 
ψνοσὶ ἃ. Τδν ᾶτε ἴτοτη ἴῃς ννοτ]ὰ ; {πεσο- 
ἔοτε ἔτουλ ἴῃς ννοσϊὰ {πεν ταἱκ, ἀπά ῃς 
νοσ!ά Πεδσκεπεῖα το ἰμεπὶ. Μὲ ἅτὸ ἔτοτι 



1--.-3. 

τὰ πνεύματα, εἰ " ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐστιν 

4 ξξεληλύθασιν εἰς τὸν κόσμον. 
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2. ἐν τούτῳ γινώσκετε τὸ Πνεῦμα - 
τοῦ Θεοῦ" πᾶν πνεῦμα ὃ " ὁμολογεῖ Ἰησοῦν Χριστὸν ἐν σαρκὶ ἐληλυ- 
θότα,Σ ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐστι. 3. καὶ πᾶν πνεῦμα ὃ μὴ ὁμολογεῖ ὃ τὸν 
᾿Ιησοῦν Χριστὸν ὁ ἐν σαρκὶ ἔληλυθότα,δ ἐκ τοῦ Θεοῦ οὐκ ἔστι" καὶ 
τοῦτό ἐστι τὸ τοῦ ἀντιχρίστου, ὃ ἀκηκόατε ὅτι ' ἔρχεται, καὶ νῦν ἐν 

χίϊὶ, 3, χνί. 27, 28, 30, χνὶΐ. 8; τ Οοσ. χἷν. 36. 
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ὅτι πολλοὶ “ ψευδοπροφῆται ὃ δες. 46. 
δῖ, 

Ὥ 
6 ]οΒὰ ἰχ. 22; 2 ]οδπ. 7. ΕἾ]. 18 τε, 

1 γινώσκετε ΜΟΑΒΟΙ,, ϑγτρδ, Οορ., ϑαῆ., Αςῖῃ., εἀά. ; γινωσκεται Κι, ϑγτνέ, Κα.» 
Αὐυρ.---δὴ ἰτδοίβηι. 

3 ληλνθοτα ΦΑΟΚΙ,, εοὐά, ; ἐληλνθεναι Β, Ν(., ΝΝΗ (πιατρ.). 
5. μη ομολογει 111 ἀκ. Μ55. ἀπά 411 νετβίοπβ εχοερὲ νὟὝᾷ. ; λνει ϑοοσ. ἢ. Ε. νἱὶ. 

32 (οἵ Νεβιοσγίιβ) : αὐτίκα γοῦν ἠγνόησεν ὅτι ἐν τῇ καθολικῇ ᾿Ιωάννον ἐγέγραπτο ἐν 
τοῖς παλαιοῖς ἀντιγράφοις ὅτι πᾶν πνεῦμα ὃ λύει τὸν. Ἰησοῦν ἀπὸ τοῦ θεοῦ οὐκ ἔστι. 

νο; ταύτην γὰρ τὴν δι 
τοῦ τῆς οἰκονομίας ἀνθρώπον βονλόμενοι τὴν θε. 

αν ἐκ τῶν παλαιῶν π επεῤμ περιεῖλον οἱ χωρίζειν ἀπὸ 
τα " διὸ καὶ οἱ παλαιοὶ ἑρμηνεῖς 

αὐτὸ τοῦτο ἐπεσημήναντο, ὥς τινες εἶεν ῥαδιουργήσαντες τὴν ἐπιστολήν, λύειν ἀπὸ 
τοῦ θεοῦ τὸν ἄνθρωπον ντες. Ισεη. 111. χνῖ!. 8.: δέ οπιρεὶς οῤίγέέμς φμὲ «οἰυὶέ 
1εϑιηι, ποθ ἐσέ ἐχ Πεο. Οτῖρ. ἐπ Μαΐίβ. Οοπιηι. ὅεγ. 65 (1, οπιπι. ἱν. Ρ. 360). γε: Β 
ονιπὶς οῤὶγίἐμς φμὶ τοϊοἱέ 1ἐσερι. Αὐρ.: οπιπὶς φῤὶγὲέμς φωὶ οοἰοἱέ ΟἈγίπέμηι (αἴτετ 
ᾳυοιίηρ ογερπὲς «ῥὶγἱξιι5 φμὲ ποπ οοηβέσίμν Ἅεσμς ΟἈγίσίμηε τη ἐαγηε τεηὐ556). 

4Χριστον οηϊ. ΑΒ, ϑγινκρδ, Νᾳ., Οορ., Αειῃ., Ασῃ., [σγεη., Οτὶᾷ., ϑόοοσ., εἀά. ; 
«υριον ἐᾷ. 

5 ἐν σαρκι ἐληλνθοτα οτῃ. ΑΒ, Ν., Οορ., 84Ἑ., Αεἴδ., οἀά. 

οὰ; δε τδδιὲ ἰ8 σεις ἴο πον αοά 
Βελσκεποίῃ ἴο υ8; οπς νῇο [8 ποῖ ἔτγοπι 
Αοά, μελικδηεῖῃ οὶ ἴο υ8. Ετοπὶ [δῖ8 
νε δεῖ ἴο Κπον ἴῃς ϑρίτε οἵ Ττοῖ ἀπὰ 
ἐδςε βρί πὶ οὗ οἴτοσ." 

:. Τῆς Αροβεὶς μδ8 δὲ βαϊά τῃαὶ ἴδε 
ϑρίγιε θερεῖβ ἰῃ 8 ἴδε δββδυσαπος τῃδὲ 
αοὰ αδίάειἢ ἰπ υ8. Απά {δὶβ8 βυρρεβίβ ἃ 
Ματηίηρ. ὙπῈ Οεεπιδίδη Βδγεβυ 4180 
Βιδά στηυςἢ το βὰῪ δρουΐ “ἴδ βρί τ", 1 
Ῥοδδβίεὰ 4 ἰᾶσζεσ βρί τυ] 1γ. ϑιίδσίης 
στ τς ΡΠ] Οϑορῃῖοαὶ ροβευϊδις οὗ ἂπ 
ἱττεοοποῖδῦ]ε απίαροηίβγη δεῦνεεη ταδῖ- 
ες δηὰ βρίσγίς, ἰξ ἀεηϊοὰ τῃς ροββι ὉΠ  οὗἁ 
486 Ἱποαιπδίίοη δηὰ ἅγενν ἃ ἀϊβεϊποοη 
δεῖνεεη [εβι8 δηὰ ἴδε ΟὨτίβε (δες [πίγοά., 
Ῥ. 240). [18 βρί τὶς ψᾶ8 ποῖ “τῆς ϑρίτι! οὗ 
Τιυτἢ θ0ϊ “4 βρίτὶξ οἵ οστοσ," δηὰ ἴδυ8 
ἴδε περεββί νυ δείβεβ οὐ " ρζονίηρ ἴδε 
βρί τί (8. δοκιμάζειν, οὗὨἨἁ “Ῥχονὶπρ" οΟΥ 
“ ἐαβιίηρ " ἃ οοἴη (νόμισμα). [{ ἰἴ βίοοά 
{δς ταδί, ἐξ ννᾶ8 δόκιμον {πὰ 2 Οοτ. χ. 18); 
ἐξ τε νᾶ8 Ἰουηά ςουητετέεις (κίβδηλον), ἴ᾿ 
νν88 ἀδόκιμον (7. τ Οος. ἰχ. 27; 2 ος. χί , 
5-). ΟἿ 1ετ. νἱ. 30 υὺχχ : ἀργύριον 
ἀποδεδοκιμασμένον . . . ὅτι ἀπεδοκί- 
βασεν αὐτοὺς Κύριος. ἐκ, Πετε οἵ σογμηὲς- 
ϑίοην ποῖ ῥαγεπέαρε ; “" ἴοτὴ αοά," 45 Ηἰἶδβ 
τλεββεηρεῖβ. ΟΛ ]ομπ ἱ. 24; χνυὶϊ!. 3; 
Θορῆ., Ο.Ο΄.. γ35-237: ἀπεστάλην. .. 
οὐκ ἐξ ἑνὸς στείλαντος. πολλοί: Οετ- 
ἱπιδυβ μαά 4 ἴατρε ἐο]οννίηρ. ἐξεληλ. 
εἰς τ. κόσμ., 4 πιοηῃδίτουβ τενεῖβαὶ οὗ 
7]οΒη χνίϊ. 8. Του ψνεηΐ ἑοσίἢ ἔτουι ἴπς 

ΟΒυσοῖ ἱπίο τῆς ψοσ ἃ ποῖ ἴο νη Ῥυὲ τὸ 
ἀεςείνε ἰξ. 

ἃ. Τῆς Ταβὶ οὔτε ϑρίτ[8. γινώσκετε, 
88 ἴῃ ἰϊ. 29, τλλῪ Ὀ6 εἰἴδετῦ ἱπάϊοαϊ, (“γε 
τοοορηΐδε") οσ, [ἴκε πιστεύετε, δοκιμάζετε, 
ἱαροταῖ. (“τεςορη5ε᾽). ὙΒε ἔογηγοσ βθετ}8 
Ρτεέεγαθῖς. ὁμολογεῖ Ἰησοῦν Χριστὸν ἐν 
σαρκὶ ἐληλυδότα, “ σοΟὨἕεββοῖ [6808 828 
ΟὨγῖβε σοῖς ἰῃ Ηεβα," δὴ δοουγαῖε ἀεβηϊ- 
τίοῃ οὗἩ τῆς ἀοςιτίης ΒΊΟΝ τἰΒς ΟετἰπτΒίαπ 
ΒΟΙΓΈΒΥ ἀοηϊεὰ, Τῆς ἀτρυπηεηὶ ἰ8 ἀεβιτογεά 
Ὁ ἴῃς ἔλίβε νδγίαπι ἐληλυθέναι, “σοη- 
ξεββεῖὰ τῃδι [6βϑὰ8 ΟὨσίδι βδί! οοπλε,᾽" ἐοη- 
ἡμῖν ϑέεσμνι ΟἈγὶσέμηι ἐπ σαγη τυεπῖδϑς 

ε. 
γει. 3. Τῆς Τεβὲ περφαῖίνεϊν ἐχργαββεά. 

Οπις Χριστὸν ἐν σαρκὶ ἐλη . τὸν 
Ἰησοῦν, “δε αδἰοτειηεποπεά [εβι18,᾿" 
“« Ἶεβι8 48 188 ἀεδοτιρεὰ ". μή τηδῖκεβ ἴῃς 
βίδιοσηεηξ μυροιβεῖίοαὶ: “ Ἐνεσυ βρίσιξ, 7 
8υς ἢ τποτὰ δα, ννίο ἢ ἀοῖ ποὶ σοηἕεββ".. 
Τῆς νατίδης λύει τὸν ᾿Ιησοῦν, ςοἱσὲέ 
ϑεσμρε (Νυρ., Αὐρ.), “ ἀϊββοίνει " οὕς 
τ βανοσει ἢ [68.8,᾿ ἐ.5.,) βεραγδῖεβ ἔῃε ἀϊ- 
νἱηἰεν δηά τῆς ᾿Ἀυπιδηϊν, ΔΡΕΥ ἀεῆπεβ 
τῆς Οεγίπιμίδη μοεβυ. [ ψᾶ8. τῦυοδ 
Δρρεαϊεὰ ἰο ἰπ Ἰαῖεσ ἀδγβ δἀραίηβε Νεβῖο- 
τίυδΒ. ὙΒε εοο δβἰ αβιίοαὶ ῃἰβιοτίδη ϑοογαῖεϑ 
(δεε οτίξ. ποῖθ) βδγβ ἰὰ ννὰβ ἰῆς ῥγίπιεῖνα 
τοραϊτβ, δηὰ νν»28 αἰϊεγεὰ ὃν “τῆοβα ΒΟ 
νι βπεὰ το βεραγαίς ἴδε ἀείἐν ἔγοταηυ ἴῃς 
ταδῃ οὗ τς Ιποαγπαιίοη ". 8ι:. Αὐυρυβιίης, 
ἀεβηΐπρ Ὠεγεδυ 88 βο ιίβπι ἄυε ἴο ἰδοκ οὗ 
Ὁσοιμεγῖν ἴονε, σοπιπιεηῖδ: “Π|Ὸ νεηϊς 
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ΕἼἸομο ανί. τῷ κόσμῳ ἐστὶν ἤδη. 4. Ὑμεῖς ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐστε, τεκνία, καὶ 
5 2658 χῖν, ἐ γενικήκατε αὐτούς "1 ὅτι μείζων ἐστὶν ὁ ἐν ὑμῖν ἢ " ὁ ἐν τῷ κόσμῳ. 

πδτγτΝ 5. Αὐτοὶ ' ἐκ τοῦ κόσμου εἰσί " διὰ τοῦτο " ἐκ τοῦ κόσμου λαλοῦσι, καὶ 
3: Ύθι. ὁ κόσμος αὐτῶν ἀκούει. 6. ἡμεῖς ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐσμεν" ὁ γινώσκων 

ΕἸδ δ ΙΝ, τὸν Θεόν, ἀκούει ἡμῶν ᾿᾿'᾿ ὃς οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ Θεοῦ, οὐκ ἀκούει ἡμῶν. 
τοῦ 8 τε; Ἐκ τούτου γινώσκομεν τὸ πνεῦμα τῆς ἀληθείας καὶ τὸ πνεῦμα τῆς 
ΟΣ Ὁ πλάνης. 7. ᾿Αγαπητοί, " ἀγαπῶμεν ἀλλήλους ᾿ ὅτι ἡ ἀγάπη ἐκ τοῦ 

τ ὁ ἦκτο Θεοῦ ἐστι, καὶ πᾶς ὁ ἀγαπῶν, " ἐκ τοῦ Θεοῦ γεγέννηται, καὶ γινώσκει. 

Ὁ ἰΐ. 7, 0 1... Οἱ. 20, 11]. 9. 

᾿αντονς Αὐρ. ἐμη:., ἐ.6., Απεϊολτγί ςέμνι. 

οΟἸἸ κατα, τὰ νεηὶβ βοΐνεσε. Ὀἰβισίηρεε Βεᾶσεγθ--- ὅδ ϊν πιρβὰς δηὰ πολιν ἀουρὶς 
νἱβ πησπιῦζα ΟΠ σίβιὶ. Οὐοπηοάο ποτ περαβ 
ΟὨγίβιαπι ἴῃ σᾶγης νεηῖ886, φυΐ ἀϊβγαπιρὶβ 
Ἐςοἰεβίαηι Ὠεὶ, 4υδπὶ 116 σοηστερανίι ἡ" 
Οη δε Απεϊοῆγιβι δες ποῖς οἡ ἰΐ. 18. 
ὃ ἀκηκόστε ὅτι ἔρχεται, ““ὙΠοἢ γε πᾶνε 
Βεαγὰ τπδὶ 1 18 σοπηίπρ "---ἰὰς τερυϊᾶγ 
Οτεεκ ἰάϊοσΩ. Ολ υκα ἱν. 34: οἶδά σε 
τίς εἶ. 

γετς. 4. ὑμεῖς ἐπιρῃδλιίς (οὐ, 11. 20, 27, 
ἀϊ|,. 14), ἃ8 σοπεταβιςὰ ἢ τμ6 ἀεϊυάδεά 
νοσὰ, Τῆς (Αἰ πίι] ἂτε Οοὐ᾽β ἀεϊεραῖεβ 
(ἐκ), θεαγίπρ τμεὶς Μαβίετγ᾽β ςοπηηββίοη 
δηὰ οοπιηυίηρ Ηΐ8 νναγέατε (]}.Ὁἢη χχ. 
21), δπᾶά {δὲν πᾶνε βῃαγεὰ Ηἰβ νἱοΐοσυ 
(νενικήκατε). αὐτοὺς, {.ε., ἴῃς [2418εὲ Ῥτο- 
Ῥδεῖβ (νεγ. 1). Ἔνμἵι (Νυ]β.); “Ουεπι 
πἰδβὶ Απυςῃτίβιυπῃ ἢ " (Αὐρ.). ὁ ἐν ὑμῖν, 
ἐ.6., αοάἄ (ο΄. {{|. 24); ὃ ἐν τῷ κόσμῳ, ἱ.6., 
ὁ ἄρχων τοῦ κι τούτον (] οἴη χίΐ, 
31. χῖν. 30). 

ει. 5. αὐτοὶ (45 ορροβεά το ὑμεῖς) ἐκ 
τοῦ κόσμον εἰσίν, 45 [18 ἀεϊεραῖεβ, πιεδ- 
Βοηζεῖβ, στοργεβεηΐδιϊνεβ, ἀπὰ 85 βιις ἢ 
ἐκ τοῦ κ οὖσιν. λαλεῖν, ποι 
κε ΒραδΚ" (λέγειν), ὑυὲ “τΑ1Κ," ψ ἃ 
Βυσρεδβίίοη οὗ ρῥγαιίπρ (οὗ ]οδπ ἵν. 42). 
ἀκούειν ἰΔἴκεβ Δοςιι8. οὗ τῆς τΒίηρ Ὠεαγά, 
επί, οὗ τε ρεΐβοη ἔγοτη Ψῇομλ ἰΐ 18 
εατὰ, ΟΥἸυκε ν. ας Αςίβ ἱ. 4 (νΒετε 

ῬοΙἢ γε ςοπιδίπθά). ὙΒῈ ψοτὶἀ ἰἰβίεηβ 
ἴο ἴποδθε ῃο βρεᾶκ [8 οὐνῃ ἰδησιᾶρε. 

γες. 6. Ὁοηνεγβοῖυ, ἴθοθα Ψῆο γε ψεῖ- 
πε ἴο κηονν αοά, υπάετβιαπά τς ἴδη- 
βυᾶβε οὗ Ηἰβ πιεβϑβεῆβετβ δηὰ [ἰβίεη (ο ἴϊ. 
ἐκ τούτον, ἐ.ἐ, ἔτοπὶ πεῖς πελσκεπίηρ ος 
ποῖ Ππεαλικεηίηρ. Μεη᾿β δειϊιαᾶς το τῇς 
τοαββᾶρε οὗ ἴῃς ᾿ποᾶγηᾶίς ϑανίουσ γᾶπκβ 
18επὶ οη {Π|8 βιάς οσ οπ {παϊ--τοη Οοά᾽β 
δίς οσ ἴῃε ννοσὶ 8. ΟΥὨἨ σουτβε 81. ]οδη 
ἄοεβ ποὶ ἱβποσε 8ι. Ῥδυ} 8 ἀληθεύοντες 
ἐν ἀγάπῃ (ΕρΡἢ. ἱν. 15. Τῆς πιεββᾶρε 
ταῪ ὃε {πε συ δηὰ ὃς τεεοιεᾶ, ποῖ θε- 
οάυβε οὗ ἰδῆς Πελγογβ᾽ υνοσὶ ] πεβ8, υϊ 
θεσαυδε ἰξ ἰ8 ΨΓΟΠΡΙΥ ἀεϊϊνετεά---ποὶ 

δοϊουδὶν δηὰ ννἱηβοπιεῖνυ. ΟΛ ον δπὰ 
18 ἀπεοάοιῖς οὗ ἴδε ργεδοπίηρ Ὀαγθεσ 

ΨῦΟ δά τηδάς ἃ ψίρ ἴος οἷς οἵ ἢἰβ 

ἴδε ἀδυ8] ρῥγίςς. Βεη δηγιδίηρ ραγῖ- 
οὐἱατὶν ργοβίδοϊε εβοαρεά ἴδε 11ρ8 οἵ ἴδε 
Ῥτιεδοδεσ, ἰἢς Βεᾶγε ψουϊὰ οὔβεγνε ἴὸ 
Ὠἰπηθε 1: “ Εχοείίεπε! ὙΤΠ18 βπου]ά τους ἢ 
ΤΥ ἤεαγὶ ; δυῖ οὗ, (δες νῖξς 1" τῆς 
ἀληθείας, θεε ποῖε οη ἱ. 8. τὸ πν. τῆς 
πλάνης, “1ῃε βρίτι! τῃδι Ιεδάειἢ ἀβίγαγ ".. 

νυ. γε:2ι. Τῇε ΒΙεββοάπεββ οἵ ἴ ονε. 
“ Βοϊονεά, ἰεῖ 68 ἶονε οπς δηοῖδοσ, ὃς- 
οᾶυδε ἰονε ἰβ οἵ αοά, ἀπὰ ὄνεσν οπε ἴδδὲ 
Ἰονεῖῃ οἵ ἀοάἀ Βαιὰ εξ Ὀεροίζεπ δηὰ ἴ5 
βξεϊπρ ἴο κπον αἀοά. Ηες πδὶ Ἰονεῖῃ 
ποῖ ἀϊὰ ποὶ ρεῖ ἴο πον αοά, Ὀεοδυδβε 
(οὰ ἰβ ἴῖΊἴονε. Ηετζείῃ ννᾶβ τηδηϊεβιεὰ (ἢ ς 
Ιονε οὗ αοὰ ἰπ υ8, θδοδυβε Ηἰ8 ὅοη, ΗἾδ 
οηγ-εροϊίεη, δῖ οὐ οοπιτηϊββίοηςα 
ἱπῖο τῇς ψοσὶ ἃ, ἴπᾶὲὶ ψνε πᾶν ρεὶ {π 
τῆσουρ Ηἰπι. Ηετγείῃ 18 ἴδε ἴονε, ποῖ 
ἰηδῖὶ τό ανε ἰονεὰ αοά, υϊ δαὶ ἥε 
Ἰονεά υ8 ἀπά ςοπηπλδείοπεὰ Ηἱβ ὅοῃ 88 ἃ 
Ῥτορ εἰ ατίοη ἔοσ ους βίπβ. 

“ Βείονςε ἡ, [{1τ τννᾶβ ἴδ δὲ Οσοὰ Ἰονεᾶ 
18, ψνὲ 4180 ᾶἅγα Ὀουπὰ ἴο ἷονε οπες δῃοίδπεσ. 
6οά---πο οπς πδῖῃ ὄνεσ γεὶ Ὀεμεϊὰ Ηἰσα: 
1 νε ἴονε οὔς δηποίδει, σοά δδίάεϊ 
ἰπ 8 ἀπά Ηἰβ ἴονε ἰβ ρεγίεοιεὰ ἴῃ 8. 
Ηετείη Με ρεῖ ἴὸ κηον [παῖ ννε δοίάς ἴῃ 
Ηἰπὶ δπὰ Ηε ἴῃ υ8, θεοδυδε οἵ Ηἰ5 ϑριγιι 
Ης δδιἢ ρίνεη υ8. Απὰ ψε δανε δεδεὶ ἃ 
δηὰ τεβειγ παῖ τδς Εδίμεσς μδίἢ σοτησηῖδ- 
βἰοηεὰ ἴῃς ϑοῃ δβ ϑανίοιις οἵ ἴδε ψογὶά. 
ΔΝ Βοβοενεσ Ἵοοπίβδϑει ἢ ἰμδὲ 1εβυ8 ἰ8 τῇς 
ϑοη οὗ ἀοά, αοάἄ ἱπ δΒἰπλ δοϊάει ἢ δπὰ δε 
ἴῃ αοἁ. Απὰά ννε δᾶνε βοΐ ἰο κπονν ἃπά 
δᾶνς Ὀεϊενεά {πε ἴονε ψΐοΒ αοά δεαιὰ 
ἰπ 8. 
“(οὰ ἰδΒ ἷονε, ἀηὰ δε τπδὶ δρί δι ἴῃ 

ἴον ἰῃ αοἂὐ «δνίάδιδ, δηὰ αοά ἰπ δίπι 
δϑϊάειῃ. ἩΗετγείπ βδῖῃ ἴονε Ὀεεῃ ρεῖ- 
[(εοἰοὰ ἢ υϑ---8)ὸ (δαὶ τυ δᾶνε 
δοϊάπεββ ἴῃ τῇς ΠδῪ οὗ ]υάρτηεηι--- 
Ὀεσᾶυδβε, ἐνεὴ 48 Ης ἰβ, ννὲ 4180 δτε ἰῇ 
1818 ννοτ ἅ, Εδδγ ἴδετε ἰ8 ποῖ ἴω ἴονε, πὲ 
τὰς ρῬεγίεςς ἴονε οδβίεῃ ουὲ ἔεασγ, βεοδιιβεὲ 
ἴελι ἢΔιἢ ρυπίβῃπιεηξ; δηὰ ἃς ἴπδὶ ἔξαγε 
δΒιδῖἢ ποῖ Ὀδθη ρεζίεςϊςἁ ἱπ ΄σνα. 776 ἴονε 
Ὀεοδυβε Ηε ἤσβὲ ἰονεά μς. 1 οὔ βᾶυ, 



ΙΟῚ 

τὸν Θεόν" 8. ὁ μὴ ἀγαπῶν, » οὐκ ἔγνω τὸν Θεόν ᾿ ὅτι « ὁ Θεὸς ἀγάπη Ρ ̓ !, 3.4 
ἐστίν. 9. Ἔν τούτῳ ἐφανερώθη ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ ἐν ἡμῖν, ὅτι τὸν 4 ἔμ τς, 
υἱὸν αὐτοῦ τὸν " μονογενῆ " ἀπέσταλκεν ὁ Θεὸς εἰς τὸν κόσμον, ἵνα Ἰδομαοα 

"ζήσωμεν δι᾿ αὐτοῦ. 1ο. ἐν τούτῳ ἐστὶν ἡ ἀγάπη, " οὐχ ὅτι ἡμεῖς ε Μαῖε, ΚΝ 
ἠγαπήσαμεν ' τὸν Θεόν, ἀλλ᾽ ὅτι αὐτὸς ἠγάπησεν ἡμᾶς, καὶ ἀπέσ- : 17, χχ. 

τειλε τὸν υἱὸν αὐτοῦ "ἱλασμὸν περὶ τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν. τ. ἀγαπη- 708 ἐ. 
τοί, εἰ " οὕτως ὁ Θεὸς ἠγάπησεν ἡμᾶς, " καὶ ἡμεῖς " ὀφείλομεν ἀλλήλους ἃ Μετ. τὶ 
τ 7 Βὴ ἰϊΐ. τ6. χ οι. χἰϊί. 8; Μαῖί. χυΐτϊ. 33; Ἐοπι. χν. 7; ἘΡΏ. ἱν. 32; (οἱ. ἐἰϊϊ. 13. γι, 6 τα. 

ΙΩΑΝΟΥ ἃ 4--τι. 

1 Ἷ δοκῇ δὶ γα ΚΙ,, ΤίθοΒ., ΝῊ (πιαγρ.)---ὴ δδειπη]διίοπ ἰὸ ἴῃς οἵδεσ δόσε. ; ἀρεν Ὁ, ΨΗ, Νερισον ᾿ ηγαπηκαμεν 
41 ονε αοά;᾽ ἀπά μαῖς ἢἰβ Ὀσοῖβεσ, δε ἰ8 
ἃ Ἰίασ. Ἐογ Ὦς τῃδι Ἰονεῖ ποῖ δἰβ ὑτοῖ μεσ 
ὙὮοπΊ πε ΠαΑΙδ βεεη, αοὰ ψδοπὶ ἣς ΒΔ ἢ 
Ὡοΐϊ δοεῆ, ἢς οδηηοῖ ἷονθσ. Απά Πΐ8 ςοπι- 
τοδηἀτηεης πᾶνε ννε ἴγοσι Ηΐη), τὶ ἢς 
ἴδιαι Ἰονεῖῃ Οοά ἰονε 4180 ἢί8 Ὀγοῖβεσ." 

Ψψες. 7. 8ιῖ. ]Ἑὁμη τεϊϊεγαῖεβ τς “οἱὰ ζ 
Τοτηηδηάτηθης (1. 7.11). τ 18 80 4]}- 
ἱπαροτίαπε παῖ 6 οᾶγεβ ποῖ 1πουρῇ ἢἰ8 ζ' 
τελάδσβ Ῥε εἰσεὰ οἵ μεατγίηρ ἱἴξ. ΟΛ τδε 
δηεοάοις νηοῦ 51. [ετόπῖε τεϊδίεβ οἡ 
6Δ4].νὶ. το: “ Βεδῖυβ [οᾶππεβ Ενδηρ εἰ ἰδία 
οὐπὶ ἘρΒεβὶ τηοσγαγεῖυσ ὑβηὰς δὰ υ]ἰπηᾶτὰ 
Βεπεοίυΐζεπι, εἰ νἱχ ἱπίε ἀϊδβοίρυϊογυπι 
τηληι8 δά ἘςοΪεβίαση ἀείεγγεϊασ, πεο ι 
ἴῃ ῥίυγα νοςδπ νεσρὰ οοηΐεχετῖς, π18}} αἰ 
Ῥὲς βιηγιυϊαβ βοίεδδὶ ρσοίετσε Ἵοἱεςῖδβ 
πἰδὶ δος; ΕἸ]ΠοΙ,, ἀπ ρίις αἰτεγυΐγαπι. 
Ταπάεπη ἀϊδοῖρα}} εἰ “ταῖσεβ αυΐ δάεγαηϊ, 
ἰράϊο αβεςι φυοά εδἄεπὶ βεπρεσ δυάϊ- 
τοηῖ, ἀϊχετυης: Μαρίβιεσ, πᾶτε ΒΕΠΊΡΟΥ 
Βος Ἰοφυοτὶδὴὸ Οὖιὶ τεδβροηάϊι ἀϊρηδηι 
]οδῆπε βεπιεπίαπι: Ουἷα Ρτ' ἴὰτ 
Ῥοπιϊηὶ εϑῖ, εἰ δἱ βοϊυπὶ δαῖ, βυβῆςῖι.᾽" 
Τονε ἰβ ἴδε ἀϊνίης πδίυτε, ἀπὰ ἔποβε ψνῇο 
ἴονε πᾶνε Ὀδεὴ πηδᾶς ρδγίβκεσβ οἵ {πε 
ἀϊνίπε πδίυτε (2 Ῥεῖεσ 1. 4); ἀπά ὃν τδε 
Ρτδοτίςε οἵ ἴονς ἴεν “ ρεῖ ἴο ἱκξπον ἀοά " 
τόσα δηὰ πηοσε. 

γεσ. 8. Ὁοηνεζβεῖυ, ἃ βίγαηρεσ ἴο ἴονς 
ἰδ ἃ βίσαηψες ἰο ἀοἅἄ. οὐκ ἔγνω, “ ἀϊά ποῖ 
ξεῖ ἰο Κπονν,᾽" ἐ.5., δ τῆς ἱπιτι14] οτὶβίβ οὗ 
Τοηνετγβίοη. Οη μὴ δες ποίε οἡ ἴϊ. 4. 

Κγες. 9. ΤΒε ἱπολσηδίίοη ἰ8 ἃ τηδηϊίεβ- 
ταϊίοη οὗ ἐς ἴονε οὗ αοὰ Ὀεοδυδβε ἰΐ ἰδ ἃ 
τηδηϊεβίδιίοη οὗ (πε ἀϊνίης παίυτγε, δηὰ 
τῆς ἀϊνίπε παίυτε ἰ8 Ιονεὲ. ἐν ἡμῖν, “ἰπ 
Οὖγ βου]8᾽"--ἂπ ἱπτνασὰ ἴεηςε. ΟΚ 
ΘΑὶ]. ἱ. τι6: ἀποκαλύψαι υἱὸν αὐτοῦ 
ἐν ἐμοί. μονογενῆ, ε΄ Τυκε νἱΐ. χ2, νἱῖ!. 
42, ἰχ. 38. 8:1. []οδπ ἀρρὶΐεβ τῇς ἴεττῃ 6χ- 
οἸυδβίνεϊιν ἴο 1εβυ8. [τ ςατγτίεβ τῆς ἰάεα 
οὗ ρσεοϊουβῃεβθθ; οὐ ΓΧΧ Ῥεβ. χχὶΐ. 20, 

χχχν. 17, νΒΕτα ὙΤΤΙ, “τὴν ἄεαν 11ς,᾽" 
ἴ8 τεπάεγεά τὴν . ἀπέσ- 
ταλκεν, “"Ββδίῃ βεηΐ 28 δῇ ἀπόστολος» 

(7. Ἠεῦ. {1}. 1). Αἡ ἀροβεῖε [8 ποῖ βίῃ ρὶν 
μμμῆμς, Ὀυϊ νην έΐμς υἱσὲς νεδἐἑεπεϊς ρε- 
γέη5. Οὗ. Βαδ. Βεγ. 34, 2: “ Αροβίοϊυβ 
ου͵ιδνίβ εδὶ βίουϊ ἱρεε ἃ αὺὔο ἀερυϊδίυς"". 
Τῆς ρεζγί. ἰβ υϑδεὰ πεγε δὲ ἴῃς ἰπ- 
βυεηςε οὗὨ {δε Ιποαγηδίϊοῃ ἰ8 ρεισηδηεηι. 

,» ἰηρτεββῖνε οὔ ἱποερῖνε δοσ. 
ΟΣ. ᾿μακε χν. 34. 32 ̓  Εεν. χχ. 4, ΩΝ 
σωμεν τεοοηοῖε5 ἐφανερώθη ἡ “πῇ 
π ἡ ζωὴ ἐφανερώθη (ἰ. 2. Τῆς Ιηςᾶτ- 
παῖϊοη τηδηϊ εβιθά ἐς ἶονς οἵ σοά, αηὰ 
δε ἴονε νναᾶβ πιδηϊεβιεᾶ ἴμαὶ ννε τισὶ 
δεῖ Ξε. Εἴεγηδὶ 1ξε 18 ποῖ ἔαΐυτε δυΐϊ 
τεδεηῖ: ψὲ μεῖ ἴἴ Πεῖε δπὰ πον. Οἱ 
Ὁδη χνὶϊ. 3. Απρῖοὶ; “Τδδ εἴεγηαὶ [πὰ 

18. ποῖ ἴδε ἔσυτε Π1ξπ|; ἰτ 8 Π{π ἰῃ Βαγπίοην 
στ ατε σὰς οτάες οὔ δίῃ ρδ8---" ἰη Οοἀἁ ἢ. 

γες. το. Τῆς ἴονε ψὩο ἢ ρσονεβ υδ 
οδΙάγεη οἵ ἀοὰ ἰβ ποὲὶ ηδῖϊνε ἴο οὺς 
Ὠεασῖβ. [τ ἰβ ἱπβρίσεὰ ὈγῪ ἴῃς δπηδζίηρ 
ἴονες οὗ ἀοὰ πιαηπιξεδιεὰ 'π ἴδε [πολγηδ- 
τἰοη---ἰἢς ἰπδηίΐίς ϑδογίῆςε οἵ Ηἰβ ϑοηβ 
1ἴὸ ἀπὰ ἀεδῖβ. Αὐρ.: “Νοη {Π|ὰπὶ ἀϊ 
Ἰεχίπηυβ ρχίυβ.: πᾶσα δά ἢος ποβ ἀϊ]εχίς, αἱ 
ἀπ ραπιυβ εὐπὶ." ἀπέστειλεν: [ῃε Δλοτ. 
ἰ8 υδϑεὰ εῖε Ὀεοᾶυδε ἴῃς Ιποαγηδίίοη ἰδ 
τερματάεα 48 ἃ ἀϊβιίηςς εἐνεηῖ, ἃ ἢίδίοτγις 
Ἰλπάσηδλσκ. 

Ηανίηρ ἱπουϊςαϊεὰ ἴονε, ἴε Αροβιεὶς 
ἰπάϊςαιῖεβ ὕνο ἱποεπενεβ {πεγεῖο: (1) 
(οὐδ ἴονε ἴοσ υ8 ἱπῆροβεβ οὔ ὺὑ8 ἃ πιοσδὶ 
Οὐ] ρατίοη ἴο 'ονε ομς δποῖδεσς (11- 18); 
(2) 1 ψε βᾶνα ἴονε ἴῃ οὖσ βεδγίβ, [εᾶσ ἴ5 
οαβὲ ουἕ (160-18). 

νεσ. τσ. ἤεσσς, δ8 ἰπ [οδὴ ἰϊ. τό, οὕτως 
ΤΩΔΥ ἄεποῖε εἰμεν τς εχίεηϊ οὐ ἴδε 
ταᾶπηεσ οὗ Οοά' Β ἰονε--““ἴο βυςῇἢ πῃ εχ- 
ἴοι," οίπρ δυο ἃ Ἰεηρί (οὐ, οπι. νι]. 
32); “ἸῺ Βύοἢ! ἃ τιδηποτ," τὶ ρῃιεουδῖγ, 
ποῖ Ὀγ ἃ ἔλοϊϊες δπηποβίυ Ὀὰΐ ὉῪ ἃ ῥσζορὶ- 
εἰδείοα. ὀφείλομεν : δες ποῖε οῃ ἱΐ. 6. 
Νοδίεε:ε οδ᾽έρε. 1ἴ ψε ατς αοά᾽ 5 οὶ - 
ἄσγεη, ννὲ τηυβί πᾶνε οὖσ Εδίπεγ᾽β βρίσξ. 
ΩΓ. Μαῖι. ν. 44-48. ΤὮμΒ ννε σεαυΐϊῖς ΗΒ 
ἴονε. Αὐρ.: “είγε, ἱπαυΐι, ἀριας μι ὃ 
Ἑπ 1Π|ὲ ἀϊχίτ: Ανιο. Ῥαβδος οὐὔός ν»ηξας᾽" 
(7 οδη χχὶ. 15-17). Ξ 
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ζὶ, τ τεῖ.; 
οδη ΐ. 18, 

4 νει. τό, 
111. 24. 

Ὀ Η Π ΧΩ 
ς ἰἰϊ. 24 τεβ. 
ἀϊ. τες 
εἰ. 2 τεδ, 
Ἐ7οΒη ἐἰΐ. 

17, ἷν. 42. 

ἀγαπᾶν. 

ἐν ἡμῖν. 

ε Μαιι. χνΐ. ταλκε τὸν υἱὸν σωτῆρα τοῦ κόσμου. 

ἰ, Ἰησοῦς ἐστιν ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ, ὁ Θεὸς ἐν αὐτῷ μένει, καὶ αὐτὸς ἐν τῷ 

τό. Καὶ ἡμεῖς " ἐγνώκαμεν καὶ πεπιστεύκαμεν τὴν ἀγάπην ἣν 

ὁ Θεὸς ἀγάπη ἐστί, καὶ ὁ μένων ἐν τῇ ἀγάπῃ, 
Θεῷ. 

ἢ, ἔχει ὁ Θεὸς ' ἐν ἡμῖν. 
τῷ Μαῖι. σ. 

ΙΩΑΝΟΥ ἃ Ιν. 

12. Θεὸν οὐδεὶς πώποτε " τεθέαται ᾿ ἐὰν ἀγαπῶμεν ἀλλή- 
λους, "ὁ Θεὸς ἐν ἡμῖν μένει, καὶ; ἡ ἀγάπη αὐτοῦ " τετελειωμένη ἐστὶν 

13. ἐν τούτῳ γινώσκομεν ὅτι ἐν αὐτῷ μένομεν, καὶ αὐτὸς 
ἐν ἡμῖν, ὅτι " ἐκ τοῦ Πνεύματος αὐτοῦ δέδωκεν ἡμῖν. 

14. Καὶ ἡμεῖς “ τεθεάμεθα, καὶ " μαρτυροῦμεν ὅτι ὁ πατὴρ ἀπέσ- 

15. "ὃς ἄν ὁμολογήσῃ ὅτι 

18, αἱ, 46, Κ ἐν τῷ Θεῷ μένει, καὶ ὁ Θεὸς ἐν αὐτῷ.2 
ΦΡεῖεν ἢ. 

ἀἰ1,. 2. 
11. Ἔν τούτῳ " τετελείωται ἡ ἀγάπη μεθ᾽ ἡμῶν, ἵνα ' παρρησίαν 

τ ἴοδα ζα. ἔχωμεν " ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῆς κρίσεως, ὅτι " καθὼς ἐκεῖνός ἐστι, καὶ ἡμεῖς 

οἶδειι, ν. ἐσμεν ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ. 18. φόβος οὐκ ἔστιν ἐν τῇ ἀγάπῃ, ἀλλ᾽ 
13,Χ}11..48; 
Τὰκε χἷν. ἡ τελεία ἀγάπη " ἔξω βάλλει τὸν » φόβον, ὅτι ὁ φόβος « κόλασιν "ἔχει" 

ν ἦτο, νεῖ, ὁ δὲ φοβούμενος οὐ " τετελείωται ἐν τῇ ἀγάπῃ. 19. "ἡμεῖς ἀγαπῶ- 
; Ηεςν. 

ι 15. ᾳ Μεῖί. χχν. 46. 

τ ἐν ἡμιν ἐστιν δ᾿ Β, εὐά. 

τ Ἰαπιεδὶ. 4. 8 δεῖ. 1:ο. 

3 ἐν ἀντω μένει  ΒΚΙ., ϑγτερῃ, Οορ., 548}., Ασγπι., Αὐρ., Τίδοῃ., ΝῊ (ὑγαοῖς.), 
Νεϑι. 

Ψεῖ. τΔ. “Οοά---πο οὔς δαῖἢ ενεσ γεῖ 
Ῥεδεϊὰ Ηἰτ". ΒΥ δηὰ Ὀγ “Με 584] βε6 
Ηἰπι ἐνεη 85 Ηε ἰβ᾽᾽ (ἰϊ. 2), Ὀυ1 ἐνεη πονν, 
ἰδ ννε ἰονα, ννεὲ ἅτε 0 βίσαῃ ζεῖβ ἴο Ηἰπι: 
Ηςε δὐϊάεβ δηὰ ννοσκβ ἰπ υ8. τετελειωμένη, 
“ ραστὶοὰ ἴο [15 εηᾶ" ; 866 ποίς οἡ ἰϊ. 5. 

νες. 13. ΟΥ̓ {ἰϊ.. 24. Τῆς δτιριυπιεπηὶ 
ἰ8 ται αοά ψνουἹὰ ποῖ πᾶνε ρτγαπίεὰ υ8 
τὴϊθ ρσίοοϊεββ γί [ἢ Βς ννεσς ποῖ ἴῃ ἰη- 
Εεπιαῖς σοϊδιίοη υνἱτἢ υ8 ἀπὰ παὰ ποῖ ἃ 
βίεδάϊαβι Ράσροϑο οὗ στᾶος τοινατά υ8. 

νεσ. 14. Τβε δροβίοϊις ἐεβεϊπιοηυ (οἷ, 
μεῖς, εἰἴμεῖ (Ὡς εὐἀϊξοτία! “᾿νε 
τῆς τεβὲ οὗ ἴῃς Αροβίϊεβ ννῇο 

ννεῖα εγο- νη Ή58685". ἀπέσταλκεν, 5εῈ 
ποῖς οἡ νεζ. 9. 

Νει. 15. ὁμολογήσῃ, δος. οἵ ἃ ἀεβηΐϊϊε 
ςοηίεββίοῃ ὕογη οὗ ροζβϑιδβίοῃ. ϑ00 ἢ} 8 
Ἄσοηνϊ τίου ἱπιρ] 168 ξε]Π]Ποννβῃΐρ νυ αοά. 

Ψψες. 16, ἡμεῖς, Βετε κ΄γοῦ ἀπά 1,᾿" ψὲ 
Ῥεϊΐενετθ. Οὔβενε ἴδε ἴῆτεε βίαρεβ: (1) 
“πεῖ το Κπον " (γινώσκειν), (2) “" Ὀεϊϊενε ἢ 
(πιστεύειν), (3) ““ οοηΐεδ8" (ὁμολογεῖν). 
ἐν ἡμῖν, ξεε ποῖς οῃ νέζ. 9. 

Αποῖδοσ ἱποεηῖίνε ἴο ἴονε : ἰΐ ςαβῖβ ουϊ 
ἔεασ. ἀγάπῃ, “ἴδε ἴονε 51 πιεη- 
κἰίοπεά ". ΟΥ τὸν φόβον, ὁ φόβος (νει. 1:8). 

νει. 17. τετελείωται, ο΄. νεῖ. 12. 
ἡμῶν: ἴονε ἰ8 4 Βεάνεηϊν νἱβἰίίδηϊ 80- 
)ουτηίηρ νἱἢ 8 ἀπά οἰαϊπιὶπρ οὔβεῖν- 
Δῆςες. ἴψονε μᾶ8 ὕξεὴ “ ολετίθά το ἰϊ8 
εὐ" ψΒεῆ ννε δτὲ [ἴκε 1εβυ8, Ηἰβ νἱβί] 6 
τερτγεβεπίδιϊνεβ. ὅτι τεβυπιεβ ἐν τούτῳ, 
ἵνα... κρίσεως Ῥείῃρ Ρατεπιπειοδὶ: 

. “ὁ Βογεῖπ.. .. Ὀεσδυδβε "ἢ { 16, ἰν. 9, 10). 

ἱ. 1-3). 
οσς “1 δῃ. 

παρρησίαν, βεε ποῖς οη ἰΐ. 28. ἐκεῖνος, 
8ες ποῖς οἡ ἰΐ. 6. ἐστιν, “ ἰδ," ποῖ ἦν, 
νᾺ 8". [6808 ἰ8 ἰη τῆς ψογι ἃ ὑηβεεῃ, 
δηὰ οὖῦ οἴῆεσς ἰδ ἴο πηδίςς Ηἰπὶ νἱί 8:0] ε. 
Ἅνε αἵτε ἴο Ηἰπὶ ψδαδαῖὶ ΗἊ νδβ ἴο ἴδε 
Ἑδῖδπες ἴῃ τῆς ἀδυβ οἵ Ηἰβ ἢςβῃ--- Πεί 
ἱπδβρεοῖὶ ἀβρεοῖδθ!! 8 ἱπιαρσο"". 

ΨΝεσ. 18. Βεγῃ. : “"᾿σπιοσ γενεγεπίίδπι 
πεβοῖ: ". φόβος, {δε ορροείϊε οἵ παρρη- 
σία. κόλασιν ἔχει, “ ἱπιηρ1ε8 Ρυπι8ἢ- 
ταθηῖ," τῆς ρογίοῃ οἴ βϑίανεβ. Τῆς ροτγιίοῃ 
οἵ β'ανεβ ἰβ ρυπίβῃπηεπὶ (κόλασις) «πὰ 
τπεῖς βρίγι ἰεᾶγ; τῆς ρογίίοῃ οἵ 8οῃβ 18 
οδαβιϊβεπγχεηιὶ {παιδείο) δηὰ {μεῖς βρίτς 
Ῥοϊάπεβ8. (πα; )» ᾧ Ηδ». χί!. 7, 
ΟΙεπι. Αἰεχ. : “ Ῥεγίεςἷίο ἢ 6] 18 Πποπιΐηὶβ 
οατίτα8β εβι", Αὐρ.: “Μα͵ος οδασγίιδβ, 
τηῖπογ ἰπιοσ ; πλίποῦ σΒ τ (88, πλ470γ πγοτ᾽.. 
Βεηρεὶ ἢδ8 ἤεσε οπε οἵ ἢϊβ υπιγδηβ δῦ ας 
φοτηπλθηὶβ: “γί Ποτηϊηυπὶ δβίδτυβ: 
βἰπα ἔἰηῆοσε εἰ ἀπιοσζε; οὐὔπὶ {ἰπιοσς δὶπα 
ἌτΊΟΤΕ ; ΟὐπΠὶ ἴἰγηογα εἰ ὉΣΉΊΟΤΊΕ ; βὶπε {ποτα 
οὐπὶ ἃπΊοτγα ". 
ες. 1θ. ἀγαπῶμεν δᾶ8 πο δεουβ. 

Τῆς τδουρδὶ ἰ5 ἐπὶ τῆς Δπιαζίηρ ἰονε οὗ 
αοὰ ἰπ ΟΠγδβὲ ἰβ ἴῃς ἱπβρίγαϊίοῃ οἵ 411 πε 
ἰονε ἴμδῖ βι{τβ ἐπ οὖσ ἢεδγίβ. [{ υνδκεῃϑ 
Μη 8 ἂπ ἀπϑινεσίηρ ἰονο---ἃ ρστγαῖείαὶ 
ἴονε ον Ηἱπι τηδηί[Ἵβείηρ ἰϊ86 1} ἐπ ἴον 
ἴοσ οὺὖγ Ὀγεΐπσεη (οὔ νεσ. στ]. Τῆς ἴπ- 
βεσιίοη οὗ αὐτόν ἰΒ ἃ οἰυπιδΥ δῃηὰ ὕπηεςεβ- 
Ἡμ 1088. Νεί: πες βου] οὖν Ὀε ἰπβετιεὰ 
δηὰ ἀγαπῶμεν ἰλκεη 45 Βοσγῖδι. βυθήυπο- 
ἔνε. ΨΝυϊρ.: “Νοβ ετροὸ ἀϊιίραπι8 
Ῥευπι, φυοηίαπι εὺβ ῥχγίος ἀϊ]εχίς ποβ ""᾿. 
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μεν αὐτόν,1 ὅτι αὐτὸς 2 πρῶτος ἠγάπησεν ἡμᾶς. 20. " Ἐάν τις εἴπῃ, ' ἐῆ 9. {|. 
“Ὅτι ἀγαπῶ τὸν Θεόν,᾽᾿ καὶ τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ μισῇ, " ψεύστης υἱ. ὁ τε. 

ν νεῖ. 12 

ἐστίν ᾿ ὁ γὰρ μὴ ἀγαπῶν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ ὃν ἑώρακε, τὸν Θεὸν "δν ἾΣΕ, ΜΕ 
οὐχ ἑώρακε, πῶς δύναται ἀγαπᾶν ; ὃ 21. καὶ “ταύτην τὴν ἐντολὴν αἷν. Η πεῖ. 

ἔχομεν ἀπ᾽ αὐτοῦ," ἵνα ὁ ἀγαπῶν τὸν Θεόν, ἀγαπᾷ καὶ τὸν ἀδελφὸν ς τ είετ ἵ, 
αὐτοῦ. 

22, 23. 
ἃ: (ος. 

Ν ἐϊ!. 4, 5. 
Ν. 1. Πᾶς ὁ πιστεύων ὅτι "᾿Ιησοῦς ἐστιν ὁ Χριστός, ἢ ἐκ τοῦ Θεοῦ « οδα τίν. 

γεγέννηται " καὶ “πᾶς ὁ ἀγαπῶν τὸν γεννήσαντα ἀγαπᾷ καὶ δ τὸν 

2. “ ἐν τούτῳ γινώσκομεν ὅτι ἀγαπῶμεν τὰ γεγεννημένον ὁ ἐξ αὐτοῦ. 

15, 33, 24. 

τέκνα τοῦ Θεοῦ, ὅταν τὸν Θεὸν ἀγαπῶμεν, καὶ τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ 

τηρῶμεν.ἷ 3. " αὕτη γάρ ἐστιν ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, ἵνα τὰς ἐντολὰς 

ὶ αντὸν οπι. ΑΒ, Αεἴῃ., Αὐρ., εἀά. ; τον θεον ἐᾷ, ϑυτνε ΡΒ, Κᾳ., Οορ., Ασπι. 

Ξαντος ΒΚΙ,, ὅϑγενε ΡΒ, Οορ., 84Ἑ., Αει., Ασπν., Αὐξ., εἀά, ; ο θεος Α, ΝΕ. 
δον δυναται ἀγαπαν 3, ϑγτρδ, 54}., εἀὰ, 4 απο τον θεον Α, Κα. 
δαγαπα και ΦΑΚΤ,Ρ, ϑγενέ ρδ, ν᾽ ς., Αεἴῆ., Ασπλ., ΤΊβοι. ; οὔ. και Β, ϑ8ἢ., Αὐρ.» 

ΨῊ, Νδει. 

“τὸ γεγεννημένον ἑῇ. 
1 ΚΙ,Ρ---ὴ δϑϑίσηϊ διίοῃ ἴὸ ἴῃ συ. 3; ποιωμεν Β, ϑγενε ΡΒ, Νε- τη τηρωμέὲν 3 μεν Ὁ, γενέ Ρὰ, Ὑς. σοι Ἐυμο λὲ ᾿ τἢ., Απτη., Αὐρ., εὐ ὰ, 

πε, 20. εἶδ τε ναρυσηςεδ8 οὗ Ἄγτα 
οδ]εςι εβ8 μεν εποουγασε ἔλ[βε 
δευυτίςν, 85.. ἼΛΗΝ γείιδταιευ τῆς οἷά ἰαδῖ : 
Τονε ἴον τῇς ἰπνίβι ]ς Ἐδίμεγ ἰβ πλδηὶ- 
ζεβιεὰ ἴῃ ἴονε ἔογ τῆς Ὀγοῖμεῦ ὈΥ οὖς 
εἰάς, (πὲ ἱπιᾶφε οἵ ἴδε Ἑαδίδε. Ολ 
νβιίκεῖεσ :-- 

“Νοε {πίπε ἔπε Ρίροι Β ραγίίαὶ ρὶεαδ, 
Νος τηΐπε ἴδε Ζεδῖοῦ β ὕδῃ ; 

ΎΒου ννε]] οαπϑὲ βρᾶζε ἃ ἴονε οἵ δες 
ὙΜΒΙοΒ ἐπάβ ἴῃ παῖε οἵ πλδη᾿". 

εὐστης, δ5εε ποίε οῃ ἱ. 6. 
ἐάν 21. Τῆς ΟἹά Οοπιπιαπάπιεπι, ΟῚ 
Ἷ,. 7.1. 
πάρτε Κ΄ -νν, 1-5. ΝΥδαϊῖ παῖε 

τῆς Οοπιπιαπάπιεη!β οἵὐ αοά εδβυὴ 
“ἘνΕΙΥ οὐς ἴπαὶ μαιῃ ἕδίεὰ παῖ [6808 
δ τπε ΟὨγίβε παῖ Ὀδεη Ὀεροίίεη οὗ 
Θοά; «πὰ εἐνεῦυ οπα ἴδαὶ ἰονεῖῃ Ηἰπὶ 
ἴδιαι Ὀεραὶ Ἰονεῖβ δὶπὶ τῃλι παῖ Ῥδεη 
Ῥεφοιίεη οὗ Ηἰπι. ἩΗδτείη ννὲ μεὶῖ ἴο 
Κηον ταὶ ψὰ ἴονε ἴδε οι άγεη οὗ 
(οά, ννδεπενοσ τὰ ον αοά, Δηὰ ἀο Ηἰ5 
ςοπηπηδηάτηεηῖβ. ΕῸΣ πὶβ 8 {86 ἴον 
οὗ ἀοά, τἰμᾶῖ ψε ββουϊὰ οὔβεγνε Ηἰβ 
Τοχηπηδπάπηδη(8 ; ἀπ Ηἰ58 ςοτηπιδηἀπηεηςβ 
ἃτε ποῖ Βεᾶνυ, Ῥεοδυδε Ἄνεγυιίηρ (Πδὶ 
Βαϊ Ὀδεπ Ὀεροιίεη οὗ ἀοά σοπαυεζεῖβ 
«δε νοσῖά. Απά τδῖβ ἰ8 ἴπε οοπαυεβὲ 
τὶ ςοπαυετοά (δε νψνογὶ ἀ---ουσ ἰδίῃ. 
νΒο ἰβ8 Ὡς ἴδαῖ σοηφθεγοι τῆς ψνογὶ 
Ὁυὲ Βε τπδὲ Βαιῃ τα τμδὲ [εβ08 18 πὰ 
ϑοη οὗ ασοά ν᾽" 

νν. 1-2. ΑΔ ὄτεἰτεσδιίίοη οὗ τῆς ἀοοίτίπα 
δαὶ ἰονς ἴοσς σοά -- Ιονε ἔοσ ἴδε Ὀσεϊῃσεη. 
Ἄν Βετζε εἰἴδες ἰδ, (δε οἵδεσ ἰβ αἰδο. ἴῴονα 
ἴον αοὰ ἰ8 {πε ἱππεῖ ῥγίποϊρ!ς, ἰσνε ἔοσ 
ἴὰς Ὀτεΐδσγαη [18 ουϊννατὰ τηληϊξεβιδλίίοη. 
Τῆς ατρυπιεηι ἰδ “Δη ἱσγεσυίας ϑογίτεβ ᾿᾿ 
(ΡΙυπιπλετὴ :--- 

ἘΥΟΥ ους ἴμαι παι δι ἰπ τδα 
πολζηδέοηῃ ἰδ ἃ οὗ οἵ αοά ; 

Ἐνεῖγν ομιὰ οὗ αοἧ Ἰονεβ ἴῃς Εδίδεσ; 
“ΕΟ οπς ἴμδῖ δαῖῃ ἔα ἰπ τῆς 

Ἰποδζγηδίίοη ἰονεβ αοά. 
Ἐνεῖν οὔς ἴμαϊ μαῖμ δ: πὶ ἴδε 

Ἰποδγπδίίοῃ ἰονεβ αοά; 
Ενεῖγ οτςε ἴπδὶ ἰονεβ αοἱὲ ἴονεβ ἴδε 

οὨἰΙάγεῃ οὗ αοά; 
Ὁ ΘΝΟΓΥ οὐ ἴπαὶ Βαίῃ ἔδιτη ἴῃ τπς 

Ἱποδσηδίίοη ἰονεβ ἴπῸ οί άγεη 
οἵ αοά. 

ὙΒεβε ἅτε ἴδε νοὸ σοπηπηδηἀπιεηίβ οὗ 
6οά, τιδε ξυπάλπιεηίαϊ! πὰ 411-επηργαοίηρ 
ΟΒεβείδη ἀυεεβ8---ἰους Οοά ἀπά ἰουε ἐδε 
ὀγοίμεγμοοά. Απὰ ἐλ ἴῃ τῆς [ποᾶτγηδ- 
τίοπ (ὅτι ᾿Ιησοῦς ἐστιν ὁ Χριστός) ἰΒ Δῃ 
ἱπϑρίγαϊίοη ἴοσ θοί. 

πιστεύων σοττεβροηάβ ἴο πίστις (νεῖ. 
4). Τῇῆε ἰδοκ οὗ ἃ βίη δ οοτγεβροηάδησο 
ἴῃ ΕπΕ 58 18 ἔεϊς δγε 48 ἱπ τῆδῃυ οἵδεσ 
Ῥᾶββαρεβ (ἐ.5., Μαῖίϊ. νἱϊϊ. το, 13; ἰχ. 28, 
29). τ 18 δ πα] εν ἀείεςξινε : “ οπγηίβ. 
αυἱ ἐγεάλε,." “3.465 ποϑίγα "". 

γες. 3. ἡ ἀγ. τ. Θεοῦ, Ὠετε οδ]ες εἶνε 
ἐεπίεῖνε; σοηίγαβι ἰΪ. 56. ἵνα εοραῖίς (86 α 



194 ΙΩΑΝΟΥ ἃ ν. 

᾿ πο ὸς αὐτοῦ τηρῶμεν " καὶ ' αἱ ἐντολαὶ αὐτοῦ βαρεῖαι οὐκ εἰσίν. 4. ὅτι] 
εἰ αὶ Ἴ1οθηε πᾶν τὸ " γεγεννημένον ἐκ τοῦ Θεοῦ, νικᾷ τὸν κόσμον " καὶ αὕτη ἐστὶν 
Ὁ Ψετ. ἱ. τοί. ἱ ἡ γίκῃ ἡ νικήσασα τὸν κόσμον, ἡ πίστις ἡμῶν. ς. τίς ἐστιν 3 ὁ 
ἰ ]οδη χνΐ. 
εὐδεος νικῶν τὸν κόσμον, εἰ μὴ ὁ πιστεύων ὅτι ᾿ Ἰησοῦς ἐστιν ὁ υἱὸς “ 

1ΗεὉ. ἰχ. Θεοῦ ; 
ΣΙ, 12. 

τῷ ]οδῃ χίχ. 
34. 

Τυηοῖ, εἰσιν, οτι εὐά. 

- 
του 

6. Οὗτός ἐστιν ὁ ἔλθὼν ἰ' δι᾿ " ὕδατος καὶ αἵματος, Ἰησοῦς ὁ 

3 ἡμῶν ΦΑΒΚΡ, νξ., εἀά. ; υμων 1,, Αεἰῃ. 
ὅτις ἐστιν ΑΙ,, Νᾳ., 548., Τίβοῃ., Νεβῖ. ; τις ἐστι δε Β, ΝῊ (δε ὑταοῖκ.); ϑγενέ 

φιὲς ἐεπῖνι, Αεἰῆ. δὲ φηΐς. 

4 χριστος ο νιος ἴνο πιίηυδο., Ατηι. 

δκαι αἰματοᾳ ΒΚΙ, ϑγινε, νᾳ., Τετῖ. (46 Βαῤί,, τό: νοπεγαὲ ἐπὲνι ῥὲν ἀφμαπε εἰ 
ϑακρπίμενε, εἰομὲ Ἰοαημες τορέροίῇ, εὐἀά. ; δὐά. και πνευματος ΑΡ, τῦδηΥ πιίπυδβο., 
ϑυτρδ, (ορ., ϑδῆ. 

89 οαι. 3 ΑΒΙ,, Ασπι., εἀὐά. 

Μουϊτοηβ Ογανι. οΓ Ν. Τ΄.. Οκ., ἰ. Ῥρ. 
2ο6-0), μέγρὸς τδε ἐαταρο ΤΥ Ύ Τυνὸ πουϊὰ 
τεαυΐτε ἂς τηρεῖν. ᾿ς ]οδη χνὶϊ. 3; 
[μὰκε ἱ. 43. "τὰς ἿΣ τῆς ἔνο σοτηπιαηά- 
ταθηῖθ--- ἶονες αοά᾽" δηὰ ““ἴονε οπς δη- 
Οἴδεγ"  ἰ 23, Ὅτ 866 ποῖα; ἱν. 21). 
καὶ αἱ “ Κιτιλι: οὗ. εχ. Ραςί. 
Μ. χίϊ. 4, 8 4: οἱ δὲ ἐπὶ τοῖς χείλεσιν 
ἔχοντες τὸν κύριον, τὴν δὲ καρδίαν αὐτῶν 
πεπωρωμένην, καὶ μακρὰν ὄντες ἀπὸ τοῦ 
κνρίον, ἐκείνοις αἱ ἐντολαὶ αὗται σκλη 
εἶσι καὶ δύσβατοι. Αὐρ. [π ζοαη. Εν. 
Τναεί. χνὶϊ!. σ: “ Νοβεὶβ επίπὶ 4] ἀπιδὶ 
ποῦ ἰαδογαῖ. Οπιπὶβ επὶπὶ ἰάῦος ποπ 
ηιδηιίρυβ ρτανὶβ Ἂβϑὲ.᾽" 

γεν. 4. Τῆς τεᾶβοη ΨΥ “Ηἰβ Ἵοπι- 
ταδηἀπηδηῖβ ἅττα τοὶ πδανυ ". ῬΡυποῖυλῖςα 
οὐκ εἰσίν, ὅτι πᾶν, κιτλ. ΤΒςε πειῖ. 
(πᾶν τὸ γεγ.) ἐχρτεββεβ πε υπίνειβα! 
οὗ ἴδε ρῥτίηοίρίε, “ ἀγάοκε ἀΐε υπρεάϊηριε 
ΑΙ] ζεπλείπῃεῖς πος ἢ βιᾶτίκεσς δ018 418 " [βάεσ, 
ἄξει δὺ8 αοιῖ φεδοόγεῃ ἰβε᾿" (Εοι με). Οὐ. 
7οδη [ἢ 6. τὸν κόσμον, ἴδε δυπὶ οὗ 41] 
1Πε ἔοτοςβ δηϊδροηϊβεις ἰὸ ἴῃς βρίγιτυδὶ 
ιἴὲ. ““Ους αἰ" σοπαιετβ {πε ννοτ] ἃ 
ΌΥ οἰϊηρίης το τῆς εἴεσπαὶ τσϑδ]ῖθβ. 
“Ἔν ΕΓΥ ςοπιπιοη ἄδγ, ἢς 0 ψου]ά ὃὈἋ 
ἃ ἵἵνε οὨ!]ἃ οὗ τῆς [ἰνἱπρ Β48 ἴο ὅρῃι {πε 
(οὐ ἀεηγίπρ Ἰοοῖς οὗ ἐπίπρβ, ἴο θε]ϊενα 
δας, ἐπ βριῖς οὗ πεῖς ἴοοῖκ, ἴθ ἅγε 
Ἃὐοά᾽ 5, ἀπὰ ἀοὰ ἰδ ἰῃ {δοπὶ, ἀπά νοσῖς- 
ἐπρ δὶβ βανίῃηρ Ὑ1}} ἱπ τδεπι" (αεο. 
Μδοθοηδὶά, Οσαφέϊς Ὑγαγίοοκ, χὶϊ.). 851. 
{585 ΒΆΥΒ ἢγβι “8 ςοπαιυοτγίηρ " (νικᾷ) 

86 ἴπ6 ἤρῆς ἰδ ἰῃ Ῥγορζεββ, ἴπδῃ 
“1ῃλῖί οοπαυετοά " (ἡ νικήσασα) Ὀεσδιιδε 
τῆς {τα Ρἢ 18 δββυγεά. 
ει. 5. 8ῖ. ]᾿Ἑοδπ βδυβ: “ Ἐνετγι πίῃς 

παῖ μαι Ὀεεη Ὀεροιϊξεη οἵ ἀαοὰ οοη- 
φυεγεῖῃ της νοτ]ὰ ".. Βυῖ πε μ48 αἰτεδυ 
αλιὰ: “Ἐνεῖν οης ἴδδὲ παῖ ἔδίιἢ τπδὶ 
7εβὺ8 ἰδ τὴε ΟΠτῖβε μβδὲῃ Ῥεεπ Ῥεροξίεπ 

οἵ αοἀ" (νεῖ. 1). 80 ποῦν δε δεῖίκβ : 
“ΦὙὙ0 18 ἢς τπδὶ σοπαυείθῖμ τπς ννοσὶά 
δυῖ ἢς ταὶ Βαιῃ ἕλῃ τδαὶ [εδὺ8 ἰδ {Π6 
ϑοη οὗ ἀοά ν᾽" (“ϑοη οἵ οά᾽" Ὀείηρ 

Οηγτηουβ ἢ “6 ΟΠ σίδε," ἐ.6., “ Μεβ- 
8:28". ΟΥ. ]Ἰοδη χί. 27, χκ. 31). Ηἰβ 
ἀοςαίης ἱμετείοτς ἰδ ἰδὲ δι ἴῃ τς 
Ιποαζηδιίοη, δεϊϊενίπρ ἀρργεβεπβίοη οὗ 
ἴδε ννοηδει δηὰ ρίογυ οὗ ἱϊ, πιδῖκεβ 
τῆς οοπιπηδπάτησηϊδ οὗ ἀαοά, ἰ.4., ἴΙονε ἴο 
Οοά δηὰ ἴονε ἴο οπς ἃποίῃεσ. Τῆε τε - 
τηεηῦγαπος ἀπᾶ ςοπιεπιρίαἰίοη οὗἨ ἴπδὲ 
διηδσίηρς τηδηϊεβίαιίοθ ἀτίνε οὐἱ [πὰ 
Αβεοιίοα οὗ τῆς ψοσὶ ἃ απὰ ἰπῆλπις ἔδε 
Βελγί τῇ Βενεπὶν ἶονε. “μαι εἶβα 
οᾶη ἴΠδ οοπβίἀεγαιίοη οὗ ἃ ςοπιραββίοη 
80 ρτεδὶ δπὰ υπάεβεγνεά, οὗ ἃ ἶονε 80 
ἴεε πὰ ἴῃ διιοἢ ννῖβε ργονϑά, οἵ ἃ ςοη- 
ἀεβοεπβίοη 80 υπεχρεοιθά, οὗ ἃ ρα π τ ] πε 88 
80 ὑποοηαυογαῦθ, οὗ ἃ βινδείπεβϑδ 80 
Δταδζίηρ---ννῃδῖ, 1 βάν, οἂη ἴῃς ἀπ χεπὶ 
ςοηβίἀεταϊίοη οὐὗὐἨ δεβε τπίηρβ ἀο δυὲ 
ἀεϊίνες υτέειν ἴγομι ἔνεγυ ενὶ] ραββίοῃ 
τῆς βου] οὗ Πίσῃ ἴμαὶ οοπβίεγβ {πεπὶ δπὰ 
Βδὶς ἰϊ ὑπο ἴδ επὶ ἰπ βοῦγονν, Ἔἐχοεεάϊηρὶ 
αῇεοι ἰξ, δηά τῆλε ἰξ ἀεβρίβε ἱπ οοπιρᾶσὶ- 
50η ὙΠ ἴΠεπὶ νδίβοενεσ οδη ὃς ἀεβίγοά 
οηἷν ἱπ τμεῖς ἀεβρίτε ἡ" (Βεση. δὲ δέϊὲρ. 
Ῥεο). “ὙΒετγε 18 πὸ Ὀοοκ 80 εβῆῃςδοίουβ 
τονναγά8 τς ἱπβιγυςτίηρ οὗ ἃ πηᾶῃ ἱπ 41] 
81} νίσῖας δηὰ ἰπ δρῃογγεπος οἵ 41] βὶπ δ8 
δε Ραββίοη οὔ δες ϑοη οἵ σοά"" (]1υ.Ὧπ ἄς 
Αν114). “ ΕἸἰχ γουγ ἐγεβ οὴ γουγ Οπιοίβεά 
1μοτὰ, δηά ἐνεγυι πίῃς νν}}} 8εεπὶ ΘΑΒῪ ἴο 
γου ᾽" (ϑδπῖδ Τετγεβ). 

νν. 6-8. Τε ΤὨτεείο!ά Τεβεπιοηυ ἴὸ 
{πε Ιποδτηδιίοη. “ ΤὨΐβ '8 Ης τδδὶ σάπια 
τῆτουρῃ ναῖε δηὰ δἱοοά, [εβὺ8 ΟἸγίβε ; 
ποῖ ἴῃ ἔπε νναῖεσ οηἱυν, δυῖ ἰπ [ἢ6 νναῖεσς 
δηὰ ἰπ τῆς Ὀϊοοά. Απὰ ἰξ ἰ8 ἴδε ϑρίπιι 
τῆδὲ ἰεβι θεῖ, θοοδυδε πε ϑρίσίς 15 τῆς 
Τχυῖθ. Βεοᾶυβε ἴπγοε ὅτε (μεν δαὶ 
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Χριστός " οὐκ " ἐν τῷ ὕδατι μόνον, ἀλλ᾽ ἐν τῷ ὕδατι καὶ 1 τῷ αἵματι {{ϊ. 18. 
ο ΡΒ]!. ἐΐ. 

καὶ τὸ πνεῦμά ἐστι " τὸ μαρτυροῦν ὅτι τὸ πνεῦμά ἐστιν » ἡ " ἀλήθεια. 19. 
Ρ 4 τοῦ, 

7. ὅτι τρεῖς 3 εἰσιν οἱ μαρτυροῦντες ἐν τῷ οὐρανῷ, ὁ Πατήρ, ὁ Λόγος, 4 ἰ- 6 τε. 

καὶ τὸ Ἅγιον Πνεῦμα" καὶ οὗτοι οἱ τρεῖς ἕν εἶσι. 8. καὶ τρεῖς 
εἶσιν οἱ μαρτυροῦντες ἐν τῇ γῇ, τὸ πνεῦμα, καὶ τὸ ὕδωρ, καὶ τὸ 

1και ἐν ΑΒ Ρ, εὐ. 3. οι τρεῖς ἐᾷ. 
δεν τω προ .“ο.ἄντὴ γη Δ1,δἴίη ἱπίεγροϊδιίομ, σεται Ιν βρυσίουβ. (1) Εουπὰ 

ἴῃ ἢο Οἷε. 8. ἐχοερὲ ἴνὸ δῖε τηΐηυβοι ε8--- 162 (Ν᾽ διῖςαη), 151} ς., ἴῃς ἃ. ΚΕ. 
Μεχβίοη ψἱε ἃ Οἷκ. ἰοχὲ κάκρεεα «δΒεσεῖο ; 34 {{τίῃ. ΟΟἹΪ]., Ὀυθ]η), τε ο. Ω) 
Ουοιεοὰ Ὁ 
ἐξ ἴῃ τὰς 

ρῶς οἵ δες Οἴκ. Εὰ 

ἐεβιιγ---ἰῃς ϑρίτε ἀπά τῆς ναῖες δὰ 
τωρ Ὀϊοοὰ, ἀπὰ ἐπε ἴἄσες αἵε ἔος ἴδε οὔς 
ΓΤ ᾽᾽ 

81. ]οδπ Βδβ8 βαϊά δδι ἔδί: 8 ἴῃ τῆς [ἢ- 
᾿αγηδιίοη πιᾶεθ {πε οσοπρηδηάδεηηεπίδ 
ΦΆ8γ, δῃηὰ ηον {πε αιοδίίοη αγίβεβ : Ηονν 
σδῃ ννε Ὀε Δδββισγεά ἴπδὲ {πε ᾿ποαγηδιίοη 
ἰβ ἃ ἔδλεῖὴὺ Ης δάδυοσεβ ἃ ἰπγεείοϊὰ δί- 
ἰεβίατίοη : ἴδε ϑρίσι, ἐπε ᾿ναῖεσ πὰ τδς 
δοοά. Ηἰδβ τιεδηίηρ ἰβ οἷεασ νῇδῃ ἰδ ἰ8 
υπάετβϑίοοῦ ἰπαὶ ἢ δα8 ἴπε Οεγιπιπίδῃ 
Βάσεβυ (8ες [πισοᾶ, ρρ. 248 {.) ἰπ νίενν ἀπὰ 
δἰδίεβ [ίβ ἀοςιίσίπε ἱπ ορροβίοη τὸ ἰξ. 
Οεγπίδυβ ἀϊδεϊηρσυϊβμεά Ὀεΐννεεη [6808 
δηὰ τε ΟΠτίδβ. τῇς ἀϊνίπε ΟἸγίβε 
ἀεβοεπάεά ὕροη {δε Βυπιᾶπ [εβὺ8 δὲ τῆς 
Βαρείβηι, ἑ.6., ε “᾿απης ᾿πσουρἢ τνδῖετ,᾽" 
δηὰ Ἰεῖς μίπ δὲ τῆς Οτυς! βχίοη, ,.5., Ης 
ἀϊὰ ποῖ “οοπις [Ὡτουρὴ ὈἸοοά". Τδυβ 
τοἀετηριίοη ννὰβ8 Ἔχοϊυάδεά; 411 ἴῃδὲ ννᾶβ 
Ώ Ψ»Α8 ϑρἰγίι4] 1ΠἸυπιηδιίοη. [ἢ 
ορροβιοῃ ἴο 18 ϑὲ. Ϊοῇπ ἀεοίδγεβ. ἐμαὶ 
τδε Ετεγηδὶ σοὰ νναβ ἱποαγπαῖς ἰῃ [εϑ08 
δηὰ ν»8 τηδηϊοϑιοά ἰπ ἴῃς επεγε οουτβα 
οἵ Ηἰδ Βυπηδη ἴδ, ποῖ οἷν δὲ Ηΐβ Βαρ- 
εἰ8πὶ, νν ον 8 Ηἰβ οοπβεοσαίίοη ἴο Ηἰδ 
τὶ βέτν οὗ τεδεπιρίοη, Ραῖ αἱ Ηἰ8 εδῖδ, 
ΠΟΙ ν28 [πε σοηδυτηπηδιίοη οὗ Ηἰβ ἰῃ- 
Βηϊϊε ϑδοσίῆοε : “σου ναῖε δηὰ 
δΙοοά, ποῖ ἱπ ἴδε ννδῖεσ οἠἷυ ὃὰϊ ἴῃ ἴδε 
νι δῖε δηά ἴῃ {πε δἱοοά ᾽". 

Ψνες. 6. οὗτος, ἐ.Φ., [818 [εβ08 γγῆο ἰ8 
δε ὅοη οὗ αοά, ἐπε Μεββίδῃ ψἤοσι τπὰ 
Ῥιορμεῖβ ἑοσεϊοϊά δηὰ ψῆο “σατης᾽ ἱπ 
ἴδε ξυΐης88 οὗ τς τἰπε. ὁ ἐλθών, ποὶ 
ὁ ἐρχόμενος. ΗἰβΒ Αἀνεηΐ πο Ἰοηβες Δῃ 
πη; ἴα εὰ Βορε ὃῬυξ δὴ διίβίοτίς Ἴνεηΐῖ. 
διά, οἵ {πε ῥαΐλτσαν οτ νελίεῖϊς οἵ Ηἱἰξ5 
Αἄνεη. Ἰησοῦς Χριστός, “7εδυ5 

ετβ. Ηδά {πεῪ οννῃ ἰξ, τΒεΥ τνου]ὰ πᾶνε ετῃρΙΟΥ. 

ΟΒείβε," οπε ρεζϑοῃ ἰῇ ρῥοείεῖοη το ἴδε 
Οεσπιδίδη “ ἀἰββοϊυἱίοη " (λύσι4) οὗ [εϑι8 
δηὰ Οἤείβε (5εε ποῖε οἡ ἱν. 3). ἐν: Ηεποι 
ΟὨΪΥ “οΑπιε τπγουρἢ " δυϊ οοπείηεά “ ἰπ 
τε ψναῖος δπά ἱπ ἔπε Ὀ]οοά," ἱἐ.4., Ηἰ58 
ταἰπί βίσυ οοσαρσεμβεπάδά οι {πε Βαριβπὶ 
οὗ τδε ϑρίγι: δπά τῆς ϑδογίῆςς ἴοσς βἰπ. 
Ῥειδδρβ, βονενεσ, [Ὡς ργεροβί(ίοπβ ἅγε 
ἱπιεσομπαηρεδδϊε; οὐ. 2 Οος. νἱ. 4-8; Ηεδ. 
ἰχ. 12,25. ἣ ἀλήθ.: [ε8ι8 ςα]1|εἐ4 Ηΐτ- 
Βεῖ{ “τῆς Ττυῖδ " (]οδη χίν. 6), ἀπά ἴδε 
ϑρίγε οτος ἰπῃ Ηἰἱβ τοοστὰ, Ηἰβ αἱδερ δρῸ 
(νν. 16-18). 

νγν. γ.8. Τῆς Νναίεσ (ἰῃς 1,οτά᾽ 8 οοη- 
δβεογαϊεὰ 1,146) δῃὰ τε ΒΙοοά (Ηἱἰδβ 8δοσὶ- 
Ὡςία] Πεδ1}) ἂγὲ ἰεβεπιοηὶεβ ἴο τ[ῃς ἴποᾶτ- 
παϊοη, Ὀυϊ ἴδεν ἃγε ἱπβυβῆςίεπι. Α επἰτὰ 
τεβεπιοην, ἐμαὶ οὗ ἴπε ϑρίτξ, ἰΒ πεεάοά 
ἴο τενεαὶ δεῖς βἰρηίβοαποα ἴο υ8 δηά 
Ὁτίην 1 Ποπιά ἴὸ ουζ μεατίβ. ὙΝ τθους Ηἰ8 
ἐπ! ρμίεππιεπε ἴῃς νοπάογ δηᾶ βίου οὗ 
τηδῖ δια ζίης πιδηἰ εβιδοη νν}]}} Ὀς Ὠἰἀάεπ 
{τοῦ .8. [Ιξ Ψ}}1 Ὅς 428 υαπίπεε!]ρίδ]ε ἴὸ 
ὯΒ 45 “ τηλι: Πεπγχαῖῖοβ ἴο ἃ ϑογτμίδπ Ὀοοσ, 
δηὰ πηυδὶς ἴο ἃ ςαπλεὶ ". τρεῖς οἱ μαρτυ- 
ροῦντες, πηδδουϊης [Βουρὰ Πνεῦμα, ὕδωρ, 
ἃπά αἷμα ὅτε 411] πειΐετ, δε ἀρτεείῃ 
κατὰ σύνεσιν Ψἱ18 τὸ Πνεῦμα --ἃ ἰεδιϊ- 
ΤΟΥ, ἴῃς τῆοζα βισι κί σ θδοδυδβε ἱηνοῖαι- 
ἴᾶτυ, ἴο ἴῃς Ῥειβοηδιιν οὗ ἴμε ϑρίπι. 
εἰς τὸ ἕν, “ ἴοτ ἴπε οπε εηά,᾽ ὁ.4. ἴο Ὀτίπρ 
8 ἴο Αἰ τῇ ἴῃ ἐπε ᾿ποατηδὅοη (ὅτι Ἰησοῦς 
ἐστιν ὁ Υἱὸς τοῦ θεοῦ). ΤΗὶΒ ψ͵258 τς 
επά ἔος ψ Ὡς 51. Ϊοβη ψτοῖς Βί8β ΘοΒβρεὶ 
(0{οδη χχ. 31). Ὑδετε ἴβ πὸ τεΐεσεηςε ἱπ 
τῆς νναῖες δπά ἴδε Βοοά εἰῖδες ἴο ἴδε 
εθυδίοη οἵὗἨ δίοοδ δηὰ νναῖες ἔζοπὶ [86 
[οτά δ ρἱεσοεά εἰάς (]οδπ χίχ, 34) οἵ ἴο 
τε ἴνὸ ϑδογδηγδηῖβ. 
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τοι τι αἷμα ̓  καὶ οἱ τρεῖς " εἰς τὸ ἕν εἰσιν. ο. Εἰ τὴν μαρτυρίαν τῶν 
ἐἶδδονοι ἀνθρώπων λαμβάνομεν, ἡ μαρτυρία τοῦ Θεοῦ μείζων ἐστίν ᾿ ὅτι αὕτη 
31.37.1. ἐστὶν "ἡ μαρτυρία τοῦ Θεοῦ, ἣν ' μεμαρτύρηκε περὶ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ. 

ΕἼομν, 19: ὁ πιστεύων εἰς τὸν υἱὸν τοῦ Θεοῦ, ἔχει τὴν μαρτυρίαν ' ἐν ἑαυτῷ .3 
ὙΠ, τό, χι ὁ μὴ πιστεύων τῷ Θεῷ,; " ψεύστην πεποίηκεν αὐτόν, ὅτι οὐ πεπίσ- 

χχχὶ. 33). τευκεν εἰς τὴν μαρτυρίαν, ἣν μεμαρτύρηκεν ὁ Θεὸς περὶ τοῦ υἱοῦ 
ν᾿ ἀ ]οδὺ αὐτοῦ. 11. Καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ μαρτυρία ὅτι ζωὴν αἰώνιον ἔδωκεν 
υ«Ἶοῖν μι. ἡμῖν ὁ Θεός ᾿ καὶ " αὕτη ἡ ζωὴ ἐν τῷ υἱῷ αὐτοῦ ἐστιν. 12. “ὁ ἔχων 

ἤλλανασν τὸν υἱόν, ἔχει τὴν ζωήν ᾿ ὁ μὴ ἔχων τὸν υἱὸν τοῦ Θεοῦ, τὴν ζωὴν οὐκ 
ἔχει. 

την ΚΙΡΡ; οτι ΑΒ, να. (ἐσεεϊριοκέμηι Πεὶ, φμοά νιαΐι5 ἐς, φμοηΐανε ἐεοέβοαέως 

451), Οορ., ὅ88., Ασγηι., οὐά. Ῥυποῖ. ο τι. 
ἐαντω ἐᾷ : αὐυτω ΑΒΚΙΡ; αὐτῷ Τίεοι., ΝῊ (πιατρ.), Νεβι. ; αὑτῷ ΝΗ. 

8 τῷ θεω ΜΙ ΒΚΙ,Ρ, ϑὅγενε, Οορ., εἀά. ; τω νιω Α, 5γτρδ, Κα. 

νν. 9ο-12ώ. Ους «αἰἰἰτυᾶὰς ἰο ἴδε ΤὮτες- 
[ο]ὰ Τεβείπιοαγ. “1 νὰ τεζεῖνες ἴδε 
τεδβιίπηοην οὗ τηεπ, ἴῃς ἰεδιϊποπν οἱ αοά 
ἰδ στελῖεσ, θδοδυβα (πὶβ 18 τῆς ταβϑεϊ πων 
οὗ ἀοά--- ναὶ Ης Πδίῃ τεϑεϊβεὰ σοποετη- 
ἰὴ Ηἰἶβ ϑοηῆ. Ἡς ἴδμαλιὲ Ὀεϊϊενεῖ ἴῃ τῆς 
ὅοη οὗ αοά παδίῃ ἴδε ἰεβείπηοην ἴῃ ἷπι- 
8ε1, Ης δαὶ Ῥεϊϊενεῖδ ποὶ αοά Βαιῃ 
τωλᾶὰς Ηΐπὶ ἃ [ἴαγ, θεοδυβα ἢς παίῃ ποῖ 
Ὀεϊϊενεά ἴῃ {πε (εβεπηουν ψϊοῃ Οοά 
Βδιδ τεβεϊῆεά οοποετηίηρ Ηἰβ ϑοη. Απά 
τῆϊς ἴδ ἴπε ἰεβεσηοηυ, ἴπαὶ αοά ρᾶνε 8 
1π εἴεσηδὶ ; απὰ τῆϊβ 11ς ἰΒ ἰπ Ηΐ8 ὅοη. 
Ηε τῃδὲ Βαῖῃ τε ὅϑοὴ δαίῖῃ τῆς 1ππ; Βα 
ἴδιαι μαιῃ ποῖ δε ϑοη οἵ Οσοὰ {δε [ἰξς 
Βδίῃ ποῖ." 
ες. 9. Αςοογάϊηρ ἴο ἴδε Φεννβ8 ἴδνν 

τητεείοϊά ἐεδιϊσοουν ννὰ8 νδ]ὰ (Πευϊ. χίχ. 
15; ο΄. Μαῖῖ. χνὶ. τό; [οδ νι}. 177-18). 
ἘΚεβὰ (48 ἴῃ {ϊ|. 20) ὅ, τι με ρηκεν, 
“ἦν δι Ης παῖδ τεβει θεὰ σοποεζηίπρ Ηἰδβ 
80η," ἐ.6. τὴ6 ἰεδεϊπηοην οὗ ΗΒ τηῖγαςῖεβ 
δηὰ εβρεοίαῖ!ν Ηἰβ Ἐδβυττεςείου (Εοπι. 
ἰ. 4. ΤΒς νατίδπι ἥν ἰβ ἃ τηδγρίπαὶ ψἴοβ8 
ἱηάιοαῖηρσ τῇς τεϊαιῖνε (δ, τι), ποῖ τδς 
ςοπ)]υποιίοη (ὅτι). ΤΏς ἰδξίοε 18 ἱποαρ- 
80]ε οἵ βαιϊβδίδοίοσνυ εχρ᾽ απαϊίου. Τῇ 
δἰτεσηδιίνεβ γε : (1) “" Βεοδυβε ἴδε τε: εἰ- 
ΤΟΥ οἱ ἀοά ἰ8 τἢι8---ἰῃς ἕδος {παῖ Ης 
Β6ῖἢ τεδιδεά,᾽" νὨ ἢ 8 πιεδηίΐηρὶεββ πὰ 
ἱπνοῖνεβ δῃ ἀὐταρί νατίδιίοη ἱπ ἴΠε τ86 οὗ 
ὅτι. (2) ““Βεοδιδβε {πὶ ἰβ τὩς τεβιϊ πο η. 
οὐ αοά, Ὀεσδυβε, 1 βᾶν, Ης παι ἰεβε- 
Βεά," νι ἢ [8 ἱπιοίεσαδς. ὙΒε Αροβίῖε 
ΔΡΡΕΔΪβΒ μεῖεὲ ἴο διῖ8β γεβάδιβ τὸ Ὀς 88 
ΤΕΔΒΟΠΔΌΪς ἡ ἢ αοά 48 ἢ τπεὶν ἔε!ονν 
τῆεη. Οὗ Ῥαβοδὶ: “ γου!ὰ τε πεῖς ἴο 
8η εβἴδιβ οἡ βπάϊηρ με {π|ε-ἀεεάβ δαν, 
ΦῬεΙμδρβ ἴπεν δζε ἔδῖςς᾽ ὃ δηὰ ψουϊὰ ἢς 
περίεςι το ἐχαπλίπς τ οπὶ ἢ ̓ 

ἘΓ. 10... ΑΙ ὄβυδειε δηά ργοίουπά δηαὶν- 

εἷβ οὗ δε εἽχεγοίβε οἵ 800] ψὩ ἢ ἰββεβ 
ἴῃ δββυγεὰ (αῃ. Τῆτες βίδρεϑ: (1) “"" Βε- 
Ἰΐενε ἀοά" (πιστεύειν τῷ Θεῷ, ἐγεάεγε 
Ῥεο), δοςερῖ Ηἰδβ ἐεβεπιοωυ σοησεσηΐηρ 
ΗΪ8 8οη, ἑἐ.4., ποῖ βίζηρὶνῪ Ηἰξβ ἐεβε ΠΟΥ 
δὲ ἴπε Βαριίδηι (Μαῖίε. 1], 172) Ῥὰὲ ἴδε 
Βιἰδιογίο πιδηϊ εβιδείοη οἵ αοά τη ΟὨτίβι, 
18ε Ιποαστηδοη. ἊΑοά βρεβϑαῖβ ποῖ 
ννοσάβ Βὰϊ ΌῪ δοῖβ, δηὰ ἴο βεῖ δδοίὰς Ηἱἴβ 
ΒΌρΡταΠης ἃςῖ, δηὰ 411 τῃε ἴογοεβ ννῃίοἢ τὲ 
Ὧ88 βεῖ ἰῃ ορεγδιίοῃ ἰβ ἴο “τίδκε Ηϊτ ἃ 
11ῶγ" ὈῪ {τεδιηρ Ηἰβ Βἰβίογις (Ἐβε ΠῚ ΟΩΥ 
88 ὑπνοσίῃυ οἵ ογεάϊι. (2) “Βείϊενε ἴῃ 
δε ὅοὴ οὗ ἀοά" (πιστεύειν εἰς τὸν Υἱὸν 
τοῦ Θεοῦ, ογσάεγε ἐκ Εξ᾿έμνι Ὁ εἰ), ταακε 
{πες Ὀεϊενίπς δε! πβυσγεηοσ ἡ ἰο ἢ 18 τῆ 6 
τελϑοηδῦϊς πὰ ἱπενίτδῦ]ς οοπδεαῖιεῆςς οὗ 
οοπίειηρ αιΐπρ' (δε Ιποατγπδιίοη δηὰ τεςορ- 
πἰδίης ἴῃς ψοηάεσ οὔτ. (3) Τῆς [πνιατά 
Τεβθτηοην (τὴν μαρτυρίαν ἐν αὐτῷ, 
ἐεσίἐνεοπέμνι ἐπ Ξε ῥ50). "" Ἐεςῖδ ποβ δὰ 
τα, εἴ ιπᾳυϊεῖυπι εβὶ οοσ ποβέγιιπη ἄοπες 
τεαυίεβοαῖ ἴῃ ς᾽" (ΑὉρ.). Ὑῆε ἴονε οἵ 
]εβὺβ βαιίβῆεβ {πε ἄδξερεβδὶ πεεὰ οὗ οὖσ 
τδῖυσε. ὍΝΠεη Ης ἰβ ψεϊςοσηεά, τδε 
βου] τίϑεβ ὕὉ δῃὰ ρτεεῖβ Ηἰπὶ 28 “811 1 
βαϊναϊίοη δηὰ 411] [18 ἀδδβίτε," δηὰ τἢς 
τεβεϊ ΠΟΩΥ ἰδ ΠΟ ἰσηρεῖ Ἵχίογηδὶ ἰπ Βἰβίοσυ 
Ῥυξ δηῃ ἰηννατὰ ἐχρετίσπες (ε΄. ποῖε ου 
ἷν.9: ἐν ἡμῖν), ἀπά ἐπετείοσε ἱπάυδί 5 Ὁ]ς. 
Ὧεδε ἴγεε βίαρεβ ἃσε, δοσογάϊπρ ἴο 86 

ταεῖδρθοσ οἵ εν. 1], 20, (1) μεατίηρ ἴδε 
ϑανίουτ᾽ Β νοῖςε, (2) ορεηίπρ' τῃς ἄοοτσ, (3) 
ςοπητηυπίοῃ. 

ΨΝες. ασ. Τῆς Τεβιίμιοην οἵ ἴῃς [ποᾶτ- 
παιίου. (7. ἱ. 2. ἔδωκεν, “φανς,᾽ δοτίϑε 
τείειτίηρ ἴο ἃ ἀεβηῖΐϊε Βιδιοσὶς δςῖ, ἴᾷς 
ἐπκασηβιοπ; ἀνα νὰ ἢ 

Ἐσ. 12. νἢ τ8ς Ἰοῖρὶς ἄοεβ 
ποῖ βοοφιδατίν ταδί ἴῃς πδ ψρν μεν ἀπρς 
(εἦ. τοῖς οῃ 11. 4. 8:1. ]Ϊοβη νου δανε 
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13. Ταῦτα ἔγραψα ὑμῖν τοῖς πιστεύουσιν εἰς τὸ ὄνομα τοῦ υἱοῦ αἵ τ το, 

τοῦ Θεοῦ,, ἵνα εἰδῆτε ὅτι ζωὴν ἔχετε αἰώνιον, καὶ ἵνα πιστεύητε 3. 10δη χα, 

εἰς τὸ "ὄνομα " τοῦ υἱοῦ τοῦ Θεοῦ. 14. Καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ "παρρησία « ἦ. 8 τε. 
αἰϊ!. 21; 

ἣν ἔχομεν πρὸς αὐτόν, ὅτι " ἐάν τι αἰτώμεθα κατὰ " τὸ θέλημα αὐτοῦ, 18 χίν. 
ἀκούει ἡμῶν" 15. καὶ " ἐὰν οἴδαμεν ὅτι ἀκούει ἡμῶν, ὃ ἂν ὃ αἰτώ- 

μεθα, οἴδαμεν ὅτι ἔχομεν τὰ “ αἰτήματα ἃ ἡτήκαμεν παρ᾽ 4 αὐτοῦ. 

13, χνΐ. 
23. 

16. Ἐάν τις ἴδῃ τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ " ἁμαρτάνοντα ἁμαρτίαν μὴ πρὸς ς Κι Πῃ Ἵ 
111. 8 (ἐὰν στήκετε). 
'. 18; 2 Τί. ἱν. γ; (οἱ. ἰϊ. το; τ Ῥοίοσ 11. σ4. 

ἃ 1μακε χχί !. 2ς; ῬΒΙΙ, ἵν. 6. ε ἴΐ. 25; Μεασῖὶς ἷν. φσ ; ] δὴ νἱΐ. 24; 1 Τίσι. 

ὶ τοῖς πιστενουσὶν εἰς το ονομα τον νιον τον θεον ΚΙΙΡ; οπι. 3 ΑΒ, ϑυτνέ ΡΒ, 

νς., Οορ., θ48., Αςειἢ., Ασηλ., εἀά. 

3 και ινα πιστενητε ΚΙ,Ρ; τοις πιστενουσιν 3" Β, ϑγτνέ ΡΒ, εὐ. ; οἱ πιστενοντες 
ΝΑ. 

5 εαν ΠΡ, οἀά. 

ΟἿΪΥ ἴοο τηδην δοῖυδ] ἱπβίδποεβ Ὀείογε 
δηλ ἰῃ ἴπο86 ἄδγβ οὗ ἀοςιγίπδὶ υὑπβεῖε]ς- 
τηεπηῖ. 

νν. 13-2:. Τῆς Ἐρίδβεῖς ἰ8 Ββηϊβῃεά, 
δηὰ τε Αροβίϊε πονν ϑρ6ᾶᾷκβ μἷβ οἱ οδίηρ 
ψνογάβ. κ"᾿ΤΒδοε τδίηρβ 1 ψτοῖς ἴὸ γοὺ 
(δι γε πρᾶν Κπονν τῃδὲ γε πᾶνε εἰεγηδὶ 
1π|π, ἐνεη ἴο γου τῆι Ὀαΐίενε ἴῃ 6 ἢδπλα 
οἵ ἰῆε ϑοη οἵ αοὗ. Απὰ (δί8 ἰ8 ἴῃς Ὀοϊἄ- 
Ὧς88 Ὡς ννὲ ἢᾶνε τονναγὰ Ηΐτ, ἐμαὶ 1[ 
ΨῈ τεηυεϑὶ ἀπυτίηρ δοοογάϊηρ ἰοὸ Ηἰβ 
ν]1, Ης Πεδικεηείη ἴο υ585. Απὰ ἰῇ νὰ 
Κκηον ἴπδὲ Ηε μελεκεηδίῃ ἴοὸ υ8 ννῃδίενεσ 
Ψε τεαυεϑῖ, Ψψὲ Κπονν ἴδαϊ ψε πᾶνε πε 
τοαυεβὶβ ἡ οἢ γα πᾶνς πιαάς ἴτοπιὶ Η πὶ. 
ΤΠ Δγ οης 8εὲ δἰβ Ὁγοῖδεσ βἰππίηρ ἃ βίῃ 
ποῖ ὑπο ἀεαιῆ, ἢς 5141 τπηδίε γεαιεβῖ, 
δηὰ ἢς Ψ]]} ρῖνε ἴο Πἰπιὶ [{{π|, ἐνεη το ἐπ επὶ 
ἴδδὶ ἂζε βίπηΐϊηρ ποῖ ὑπίο ἄεδιῃ. Τμεσε 
ἐς ἃ δἰπ ὑπίο ἀδδίῃ ; ποῖ σοηοεζηΐηρ πα 
ἂοῚ] βὰν ἴμδὶ πε βῃουϊὰ αϑὶς. Ενετγυ βοζὶ 
οἵ υπτρδιεουδβηεβδ 18 δίῃ, ἀπὰ ἴδετε ἰ8 ἃ 
δβἷη ποῖ υπίο ἄεαίῃ. γε Κπονν {πὶ Ἄνεσν 
οπς ἴμαι μδῖῃ Ὀεεη Ῥεροϊίεη οὗ αοἄ ἀοιῃ 
ποῖ ἵκεερ δἰπηίηρ, ας ἴδε Βεροιίεπ οὗ 
(οά οὐβεγνειὶῃ ἢιπὶ, ἀπά τπ6 Ἐν Οπα 
ἄοιῃ ποῖ ἴὰν ῃοϊ ἀ ου δίπη. ὟΝ  ἱκῆονν ἴξδι 
να ἃσε οἵ ἀοά, ἀπά τῆς ψποῖς ννοτ! ἃ [ἰεῖἢ 
ἰη τῆς Ενὶ] Οη6. Απὰ ννε Κηοιῖν [Παἴ τ 6 
8οη οὗ ἀοἄ πδιῇ Ἴοοπια, απὰ ἤδίῃ ρίνεη 
τ8 υπάετβίαπαϊηρ μα ΨῈ πιᾶὺ μεῖ ἴὸ 
Κηον τῆς Τὰς Οηε; δπὰ ννε ἃζὰ ἴπ ἴῃς 
Τὰς Οπε, ἱπ Ηἰβ ὅοὴ Ϊεβὺβ Οἤχίβι. 
ΤΕὶβ ἰ8 τῆς Τὰς αοὰ ἀηά 1,16 Ετετηδιὶ. 
1{ππ|ς ΤΠ ἄγε, χυτὰ γουγβεῖνεβ ἔσοτῃ ἴΠ 8 
ἰά οἵ 8.᾽" 

Ψψει. 13. Τῆε ρύυτροβε ἴοσ ψῃϊοΒ 51. 
7οῆπ ντοῖς μὶ8 αοβραεὶ ννᾶβ ἰδ ννὲ 
ταῖρι Ὀεϊίενε ἱπ ἐπε Ιπολγηδείοῃ, ἀπά 80 
δανε Εἴεσηδὶ 16 (χχ. 31); [86 ριγροβα 
οὔ δες Ερίϑ:16 18. ποῖ τηεγεῖν ἴμδὲ ννε πιᾶν 
δᾶνε Εἴδγηδὶ 1,16 ὈΥ δεϊϊενίηρ Ῥὰϊ τμᾶΐ 
ΨῈ ΙΩΔΥῪ ἧἅποισ ἰμαὲ τοό λαῦό ἰΐ. Τῆς 
αοβρεῖ εχδίθιῖδ τῃε ὅοη οἱ αοά, τς 

νΟΙ. ν. 

παρ ΑΚΕΡ; απ. 38, εἀά. 

Ερίϑ!ε οοπιπηεπβ Ηἴτη. [Ὁ 18 8 βυρρὶε- 
ταεηΐ ἴο τἴ86 Οοερεϊ, ἃ Ρεγβοπδὶ δρρίιοδ- 
τἴίοη δῃὰ δρρεᾶὶϊ. ἔγραψα, “1 ψτοῖς," 
Ἰοοκίηρ δος οἡ ἔπε Δσοοπρ  βῃ α τλϑίς. 
εἰδῆτε, “ἵκπονν,᾽" ποῖ γινώσκητε, “δεῖ ἴὸ 
Κηον ". ΕᾺΠ}] ἀπὰ ργεβεηὶ δββυσγδηςα. 
ει. 1:4. παρρησία, βεε ποῖα οη ἰΐ, 28. 

Α5 ἀϊδιεϊπρυ Ξε ἔτοηι αἰτεῖν πε πὶ ἀ]ς 
αἰτεῖσθαι ἷἰΒ ἴο ρῥγᾶγ ἐαγμέσεϊγ Δ5 ΜῈ ἃ 
Ῥεζβοηδὶ ἱπίεγεδὲ (86.(Ξ Μαγοτγ᾽β ποῖς ὁπ 
]ατλεβ ἱν. 3). Τῆς ἀϊδβεϊπςτίοη ἄοεβ ποῖ 
Ἁρρεᾶσ βετζε, βίπος αἰτεῖν αἰτήματα (οορ- 
πδῖε δοουβίτὶνς) 18 ἃ σοϊουτ! 688 ρετὶ ρ ἢ ΓΔ 518 
ἔος αἰτεῖσθαι. Α ἰαῖρε ἀεδβυζᾶπος : Οὐ 
ῬΙΑΥΕΙΒ ΑἰννᾶυΒ πεᾶγά, Ππενοσ υπδηδννεγοά. 
Οὔδεσνε ἴνο ᾿ἰπη δείοηβ : (1) κατὰ τὸ 
θέλημα αὐτοῦ, ννϊο! ἀοε8 ποῖ τηεδη δαὶ 
ψε βου! ἢγεὶ δδοεγίδίη Ηἰβ ν}} δπὰ 
δε ῥγᾶγ, Ὀὰῖ [δὲ ννὲ ἐπουϊὰ ὑσᾶν ψ 8 
{πε Ρσονίβο, Ἔεχριδβ8 Οὐ ἱπῃρὶϊςίξ, “1 ἰε Ἂς 
ΤΥ ν1}1". Μαζί. χχνί. 30 ἰβ {πε τηοάεὶ 
Ῥτάγεσ. (2) Τῆς ρτοιγηΐβε ἰβ ποῖ “Ἧς 
δταηῖοῖῃ ἱε" δὰϊ “δ Βεδικεπείῃ ἴο 8". 
Ηε δῆβννεσβ ἰη Ηἰβ οννῃῇ ψψᾶυ. 

Μετ. 15. Απ δι ϊβοαδίίοη οὗ τπὸ 
βεςοηὰ [ἰπιϊταϊίοη. “Ὑε πᾶνε οὺζγ τε- 
4υςδῖ: ᾿"᾿ ποῖ Αἰννᾶυβ 88 ννὲ ὑσδὺ διιῖὲ 45 
ψε ψουὰ ῥγᾶὰν Ψνεῖε ψὲ ψίβεσ, ἀοὰ 
εΕἶνεβ ποῖ ψνῃᾶῖὶ ψε δϑκ δυῖ ψῃδὶ ψὰ 
ΤΕΆΠν περά. ΟΛ 58ακ., 4πέ. αμά Οἰδοῤ. 
οἰ - 

“νε, ἱσπογαηὶ οὗ ουγβεῖνεϑ, 
Βερ οἔεη οὔὖζ οὐγῃ Ὠδγπηβ, ὑν Ὡς ἢ ἴῃς ννίδα. 

Ῥοννεῖβ 
ῬΦΩΥ υβ ἔοτ οὖς ροοά; 580 ἤπά ννὲ ρτοῆϊ, 
ΒΥ Ἰοβίπρ οὗ ουγ ργάγεγβ᾽". 

Ῥγάγεσ ἰβ "οὲ ἀϊοιαξίοη ἰο αοἁ Ρυὲ ἀνά- 
βασις νοῦ πρὸς Θεὸν καὶ αἴτησις τῶν 
προσηκόντων παρὰ Θεοῦ (]οΔη. ὨαπΊαβο. 
Ῥε. Ῥιά. Ονιλοά., ἱϊ. 24). ΟἸεπι. ΑἹεχ.: 
“Νοη δϑβοίυΐϊε ἀϊχὶξ αιιοὰ ρεξίεσίπηυβ βεὰ 
ᾳυοά οροτίεΐ ρεΐετε ᾿. 
ες. τ6. Αὔοσς {πε ψιαπά δββυγαηος 
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ἜΜαῖὶ. χιῃι. θάγατον, 

"ΩΣ νι. θάνατον. 
ΓΝ “- 

ΙΩΑΝΟΥ ἃ ν. 

αἰτήσει, καὶ δώσει αὐτῷ ζωήν, τοῖς ἁμαρτάνουσι μὴ πρὸς 

ἔστιν ᾽ ἁμαρτία πρὸς θάνατον᾽ οὐ περὶ ἐκείνης λέγω ἵνα 
ἐρωτήσῃ ̓  17. "πᾶσα ἀδικία ἁμαρτία ἐστί" καὶ ἔστιν ἁμαρτία οὐ 

{1οὔα νῖ. πρὸς θάνατον. 18. Οἴδαμεν ὅτι " πᾶς ὁ γεγεννημένος ἐκ τοῦ Θεοῦ, 
Κα 13 τοῦ, οὐχ ἁμαρτάνει " ἀλλ᾽ ὁ γεννηθεὶς ἐκ τοῦ Θεοῦ, ' τηρεῖ ἑαυτόν,1 καὶ " ὁ 

Ἰαντον ΑΓΒ, Ν. (σεπεναΐίο Ὠεὶ σοπϑεγυαΐί ἐμ ηι), εἀὰ, 

(παῖ ῥγάγεῦ 18 δἰνγδγβ ποαγά, πενοὸσ υη- 
πϑννεγεά, [πε Αροβεὶε βρεοῖβεβ οἱε Κκιηά 
οὗ ριάγεσ, υἱξ., ἱπιογοθϑϑίοη, ἰῃ ἴῃς ρᾶγ- 
εἰσυϊατ οᾶ8ε οὗ ἃ “"Ὀγοῖμετ,᾽" ἐ.6. ἃ (εἸ]ονν- 
Ῥεϊίενες, ψῇο δᾶ5 βἰππεά. Ργάγεσ υ"Ἱ}} 
ἃνδὶ] ἔοτ 5 τεδιογδιίοη, νυἱτἢ οὴς γεδϑογνδ- 
εἰοη---ἴλε Πἰδ βίη δ6 “ποῖ ὑπῖο ἀδδιῃ ", 
Τῆς τείεγεπος ἰβ ἴο ἴοβε νῇο δά θεθη 
1εὰ «βίγαυν Ὁγ ἴπε Πετεβυ, τηογαὶ ἀπὰ ἱηίεϊ- 
Ἰεςῖυδὶ, ν ϊςἢ πα ᾿ἱπναάεα τἴπε σμυγοῆας 
οὔ Αβία Μίποσ (βξεε [πιγοά. ρρ. 248 ζ) ΤΕΥ 
διδά οἱοβεὰ τΠεὶς δβᾶγβ ἴο ἰῃς νοῖςε οὗ σοη- 
βοίεπος δπὰ πεῖς ἐγδδ ἴο ἰῃς ἰἰρῆι οὗ {πε 
Τευῖβ, δηὰ τπὸν 'νεγε Ἴχροβεά τὸ ἴῃς 
ορεγαϊίοα οὗ τπδὶ αν οἵ Ὀερεπεγαιίοη 
ψν δῖοι ΟὈΙΔΙΏΒ ἰπ τῃε ΡὨγβίςδὶ, πιογαὶ, ἰη- 
«6ἰ]εοίυα], ἀπά βρίγίταὶ ἀοπιαῖπβ. Ε.ρ., 
ἃ Ὀοάϊν ἰδουϊῖν, 1 περίεςϊεά, Δισορῃ!εδ 
(ζ΄. τοῖε οἱ 1ϊ. στ), 80 ἐπ τῆς πιογαὶ ἀο- 
ταλδίη ἀϊβγερατζά οἱ τυ ἀδδίγογβ νεγαοϊ υ. 
Αοἰβ πιᾶκε μδδὶϊβ, μδϑϊ 8 ομαγδοῖεσ. 850 
Αἰδο ἱπ ἴδε ἱπιαιϊεςῖυαὶ ἀοπιαὶθ. Οὐ. 
Ῥαγννΐη ἴο ϑὲγ 1. ἢ. ΗἩοοΐίκοσ, [πὲ 17, 
1868 : “1 ἂπιὶ ραὰ γοὺ ψεγα δῖ {πε 
ΜεοΞείαλ, ἴκ ἰδ με οπς τὨΐηρ τπδξ 1 βῃου!ά 
Κα το ἢεᾶσ αρδίη, Ὀυῖ 1 ἀἄλτεβᾶν 1 βου ἃ 
Βηά τὴν βουὶϊ ἴοο ἀγίθά τρ ἴο ἀρρσϑοίδίε ἰὲ 
88 ἰῃ οἷά ἄδλγβ; δηὰ ἴῆεπ 1 βῃπου]ά ἔξεεϊ 
νΕΙΥ ἢδὶ, ἴογ ἰξ ἰ8 ἃ Ποιγίὰ όσα ἴο ἔβεϊ 28 
1 Τσοπβίδηιυ ἄο, ἴμδὲ 1 δὴλ ἃ νυ ἱϊπεγεὰ 
εδῇ ἴογ Ἄνεσν βϑυρήεοϊ Ὄχοορὶ ϑοίεπος", 
Απὰά 80 ἱπ ἴδ6 βρίγίτυδὶ ἀοπηδίη. Τπετα 
8:6 ἴνο ΨΑΥΒ οἵ ΚΙΠἰπρ τμε 800] : (1) 1ἢς 
Ῥεπυπιρίηρ δηά διαγάδεηϊπρ ρσγδςιίος οὗ 
ἀϊδγερατγάϊηρ δρ τεθαι Ρεδ[8 δηὰ βεϊβίπρ 
βρίγίϊυδὶ ἱγχαρυΐβεβ. Ο Κεῖδᾳ. Βαχίεν, 1. 
ἵ, 29: “ Βτιίάρποσι μδὰ πιδάε πὲ γεϑοῖνα 
154} 1 νψουἹὰ πενεῦ ρὸ δποηξ ἃ Ρεορῖε 
τῆδῖ μαά Ὀεεπ Ὠαγάεπεά ἴῃ ὑπργοβίδοϊε- 
ὯςΒ8 ὑπάεσ δη ἀννδκεπίηρ Μὶἰιηϊβίγυ ; Ὀυϊ 
εἰίμει ἴο βδυςῃ δ8 δὰ πενὸσ δδὰ ΠΥ 
οοηνϊποίης Ῥγδδοβοῦ, ΟΓΥὁἨ ἴο βυςἢ 85 δά 
Ρτοδβιεὰ ὃν δίπι". (2) Α ἀεοϊβῖνε δροβ- 
1ᾶ80, ἃ ἀεϊϊδεγαῖς σγεϊεοιϊίοη. Ὑἢὶβ νν88 
ἴ86 σᾶβε οὗ ἴδοβε πεγεῖίςβ. ὙΠεῪ πδά 
ὐδ᾽υγεὰ ΟὨχίδε δηὰ [οἱ] οννεὰ Απεϊςτὶβε, 
ΤὨῖΒ ἰ8 πὲ [ε88 οδ]8 ἡ τοῦ Πνεύ- 
ὙΡῈΝ βλασφημία (Μαῖιι. χιίϊ. 31-32 -Ξ 

ατκ ἰἰϊ, 28-30). [τ ἱπῆϊοιβ 4 πιογίδὶ 
ψνουῃά οη ἴῃς πηλη᾿ Β βρί τί] ἡδίαγο. Ης 
Οδα πανοῦ 6 ἐογρίνεη δεσᾶυδα ἢς οδπ 
Ὥσνεῖ τερθηῖ, Ηδ ἰβ “ἴῃ 186 ρτὶρ οἵ ἀπ 

εἴεγηδὶ 8ἰπ (ἔνοχος αἰωνίον ἁμαρτήμα- 
τοῦ)". (Ο" Ἠεῦ. νὶ. 46. ΤΠΐβ ἰ8. “ δίῃ 
ἀπο ἀεδῖῃ ᾿. Οὔδβεῖνς μον ἰεπάεεϊν 51. 
]οῆπ βρεᾶκβ: ὙΠεσα ἰδ ἃ δαγίυ! ροββί- 
ΠΗ οὗ ἃ πιᾶη ρυϊτίηρ ἢίπλβε!  Ὀεγοπὰ 
ἴθε ορε οἵ τεβιοιβεοη ; Ῥυϊ ψ Ἄοδῆ 
πενεῖ {ε1}1 νἤδη ἢδ 48 ογοββεά (πε θουπά- 

1 ψὲ Μετὰ βυσα ἴῃδ 1 ννᾶβ ἃ οᾶβε 
οὗ “ βὶπ υπῖο ἄδα Ὦ,᾿" τη νὰ βῃουϊὰ ἔοτ- 
δεᾶτ ργαυνίηρ ; θα, βίποε ννεὲ οδῃ πενεγ ὃς 
8υγε, ννὲ δῆουϊὰ αἰννᾶυβ κεερ ου ῥγαγίηρ. 
80 ἰοηρ 88 ἃ στῇδῃ 18 σδρδῦϊβ οὗ σερεηΐ- 
ἃῃος, ἢε δὲ8 ποῖ βἰηποά υπῖο ἀεδιῇῃ. 
“ Ουδηηάΐα ἐπίπιὶ νεπῖς τε! παυϊτας ἰοσυβ, 
ΤΏΟΓΒ ῬΓΟΓΙΒΊΒ τ ροσίυπὶ ποηάυγῃ οσσουρας" 
(Οἱν.). δώσει, εἰϊπετ (1) “ἢ (τλε ἱπίεσ- 
οαβ880γ) ΜΠ] γίνε το Πίσῃ (1πε Ὀτοιματ),᾿" 
τοῖς ἁμαρτ. Ὀείπρ ἰῃ ἀρροβίοη ἴο αὐτῷ, 
“4 [ο Πιπὶ, ἐ.“. ἴο [ποτ {παῖ, εἰς." ; οἵ (2) 
“Ἧς (6ἀοἁ) ν}]} ξννε το δίπι (86 ἰπίεσ- 
οαβ8ογ) {Ππὲὸ ἔοσ ἴπεπὶ παῖ, εἰς." Τῇα 
ἔογπημεσ ἀνοϊἀς δη δὐγυρὶ οἤδηρε οὗ βυὺ- 
ἦεςῖ, ἀΔηὰ τῆς διἰγί δυξίοη ἴο ἔπε ἰπτεσο ββοσ 
οὔ ναι οὐ ἄοεβ πγουρῇ Ὠΐπὶ ἰ8 Ρᾶγ8]- 
1Ἰεἰεά Όν ]4π|ε8 ν. 20. 

Δεῖ. 17. Α φεπῆς νναγηίηρ. “Ρχίποί- 
118 οὐβίδ." ΑἾβο ἃ γεδββδυγσαποα. “υὐοὰ 
νε βίηπεά, Ὀὰϊ ποῖ πεοαββασ!γ “ἀπο 
ἀκα." 

νν. 18-2ο. Τῇ Οετιδιπεςεβ οἵ Οἢγι βίδα 
Ἑαϊῃ. 8:. Ἰομη μδ8 Ὀεεῃ βρεδκίηρ οὗ ἃ 
ἅἄδιῖκ τηγβίεγυ, απὰ πον δε ἴυγηβ ἴτοσι ἰξ: 
“Ῥο ποῖ ὕτοοὰ ονεοσ 1. Τδῖηκ γαῖπεσ οὗ 
ἴδε βρίεπάϊά ςεγίαιπιοβ ἀπά τσεϊοίςε ἱπ 
τμεπι." 

νες. 18. Ουγ ϑεουσν τπγουρ (δα 
Ουδγάϊαπδίρ οἵ ΟΒτίβι. ἁμαρτάνει, 
566 ποῖε οὐ 1ϊ. 6. Τῆς οἰ! οὗ σοά τᾶῪ 
[Δ}1 ἱπῖο βίη, Ὀχῖ Ὧς ἄοεβ ποῖ σοπεπας ἴῃ 
ἰτ ; δε ἰ8 ποῖ υπάεσ ἰἴ8 ἀοπιηίοηυ. ΝΥ ὃ 
Βεοδιβα, μουρὴ ἢς [48 ἃ τηδ! ρηδηΐ 
ἴοα, δε δαβ αἷβδο ἃ νἱρίίδης Ουδλγάϊδῃ. 
ὁ γεννηθεὶς ἐκ τοῦ Θεοῦ, ώὑ.4., ΟἾτίδι. 
(Ι΄. ϑυηιδ. Νίο. : Κύριον ᾿Ιησοῦν Χριστὸν, 

ν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ, γεννηθέντα ἐκ τοῦ 
Πατρὸς. ΑΒ ἀϊδβείηρυ ϑῃεά ἔγοῃ γεγεννη- 
μένος ἴῃς δοῖ. γεννήθεις τείετβ ἴὸ (Πς 
“Έτοσπαὶ Θεπεσγβαεοη "ἡ. Τῆς τεηδεσίηρ 
“Ὡς {παῖ ἰ5 Ῥεροίίεη οὗ αοά (1δε τεξεη- 
εγαῖα τῇδη) Κδερεῖ Πἰπιβεὶ (ἑαντὸν), 
φμὶ ρεμὲέμε ὁδὶ ἐχ Πεο, Ξεγυαΐ ςφιεῤῥηηι 
(ΟαἹν.), ἰδ ἀουδὶγ οὈ]εσείοηδοίε: (1) 1ἰ 



χ7-τῶσ. 

πονηρὸς οὐχ ' ἅπτε ται αὐτοῦ. 

ΙΩΑΝΟΥ ἃ 

19. οἴδαμεν ὅτι " ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐσμεν, ' [Κο νἱΐ. 
14,39; 

καὶ ὁ κόσμος ὅλος " ἐν " τῷ πονηρῷ κεῖται. 20. οἴδαμεν δὲ ὅτι ὁ υἱὸς Ἴοδα χε: 
ΓῚ 

τοῦ Θεοῦ 

Τεκνία, " φυλάξατε ἑαυτοὺς ὃ ἀπὸ τῶν ᾿ εἰδώλων. ἀμήν." 
ᾳἱΐ. 8. 

ἷ, 12, 14. 
τὶ. 2. 

ο ἥκει, καὶ δέδωκεν ἡμῖν διάνοιαν ἵνα ᾿ γινώσκωμεν 1 τὸν πὶ ἡ. 8. ᾿ 

1 γινωσκομεν ΑΒΡΓΡ, εὐά.--- δὴ ἰἰλοίδηι. 
3 οπι. ΑΒ, εἀά. 5 ξαντους ΞΑΚΡ'; ἐαντα ΜΒ], εἀά. 
ἀμὴν ΚΕΡ, ΝΕ. ; οπι. 3 ΑΒ, ϑγτνᾷ ρϑ, (ορ., 84ῃ., ἀδιῶ., Ασπὶ., εὐά. Α οοπηπιοη 

εςοϊεβίαβιῖοδὶ δδαϊείοη. 

ἰζποσεβ τῃς ἀϊδιϊποιίοα δεΐνγθεη ρεσῇ. 
ἃηὰ δος. (2) ἔδογε 18 πο ἼἽοπιΐογὶ ἴῃ ἴῃς 
τδουρδε ἴπδῖ ννα δες ἱπ ουῦγ οὐνῃ Κεερίηρ ; 
οὖ δεουγν 18 ποῖ Οοὺσ στρ οὐ Οἢγίβε δὰς 
Ηἰβ κτὶρ οὔ υ8. Οδὶνίῃ ἔεθ!5 τη 8: “ Ουοά 
εἰ ρτορσίυπι εϑὶ, δά 085 ἱγαπβίεγι. ΝΆπι 
δὶ φυίϑηιε ποδβίγαπι 88 1018 8ι188 δἰ: σι δίοβ, 
Ταϊβεσιιπ] οτὶϊ ργεβίάϊυπι". Μαϊζ. Πα5 
ξεμπεγαίδο εὶ, Ῥειῆαρβ τεργεβεπίίηρ ἃ 
ναιϊδπὶ ἡ γέννησις τοῦ Θεοῦ. τηρεῖ, 
866 ῃοῖς οῃ ἴΪ. 3. ἅπτεται, δἰτοηρεῦ ἴπδη 
“τουοδεῖῃ,᾽" ταῖμοσ “ ρτδβρεῖμ," ““ἸΔγεῖῃ 
δΒοϊά οἵ". Α τεἔδεηςε ἴο ΡΒ. ον. (υχΧΧ 
εἶν.). 15: μὴ ἄ' τῶν χριστῶν μου, 
Νοῖϊϊέε ἑαπρεγε εὐγίςίος πιθος (Νυϊρ.). 

Ψψες. το. Ουὖγ ϑεουγίν ἰῃ αοὐ᾽ δ Επ᾿:- 
Ὁγᾶςθ. ὁ κόσμος: ““Νοη οτεδίυτα βεά 
βεουϊδγεβ ποσηΐπεβ εἴ βεουπάυπη οοπουρίβ- 
ςεπεῖδδ νίνεηίεβ᾽ ((Ι6πὶ. ΑἸεχ.). ὅ8:ε ποίβ 
Οἡ ἰϊ. 15. τῷ πονηρῷ, πιᾶ80. ἃ8 ἰπ ῥγαν. 
νεῖβ. κεῖται, ἴπ Δπετ ἢ ς818 το οὐχ ἅπτεται. 
Ου ἴδε οδιά οὗ ἀοά {μὲ Εν] Οπς ἄοεβ 
ὯΟῖ 80 πιυοῇ 88 ἴδ 8 παπά, [ῃε ννοτϊά 
11ε8 ἴπ μἰβ ἄγπβ, Οἡ ἴδε οἵδεσ παπᾶ, ἴῃς 
οἾ]ά οἵ αοά [ἴε8 ἱπ αοάβ αῖβ. Οὐ 
Πευξ. χχχίϊ. 22. Ῥεπη, Εγηὲὶς οΓ 5ο1:- 
ἐμάς: “ἸῊ οὐγ Ηδίῖγβ [4]] ποῖ τὸ ἰδῆς 
Οτουπά, 1688 ἀο ψ οἵ οὔὖγ ϑυδβίδπος 
νους αοά᾽Β Ργονίάεπος. Νοσ οἂπ ννὲ 
αἱ] Ὀεῖονν δε ἄγιβ οὗ ἀοά, μον ἴονν 80- 
Ἔνοσ ἰὶ θεὲ ᾿ς (211." 

νεςσ. 2ο. Τπε Αββυγᾶπος δηὰ αυδγδηΐες 
οὗ 1 411---ῖδε ἕαςε οὗ τῆς Ιπολγπδιίίοη (ὅτι 
ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ ἥκει), Δη ονετν εϊ πλίη, 
ἀεταοηδίγβείοη οὗ αοὐ᾿Β ἱπέεσγεϑί ἰῃ υ8 ἃῃ 
Ηἱβ σοηςοσῃ ἔος οὖσ δίρδεβὲ γσοοά. Νοὶ 
ΒἰΓΊΡΙΥ 4 Ὠἰβίοτίς ἕδος ὃδυϊ δὴ δδίἀϊηρσ 

ορεζαιίοη--- ποῖ “ οᾶπιο (ἦλθε),᾽" Βαϊ ““Πδῖῃ 
οοῖλς δηὰ διδίἢ ρίνεπ υ8"., Ουτς ΓΑ ἰδ 
ποῖ ἃ πιδίίες οὗ ἱπίε!!εςῖυδὶ {πεοῦὺ δυΐ 
οὗ ρεζβοπδὶ δηὰ ρτονίπρ δοᾳυδίηΐαποα 
«πὰ αοά τὨτουρῇ ἴῃς ἐπ] ρμιδηπηεπὶ οὗ 
ΟἸγίβι 8 ϑρίγιι. τὸν ἀληθινόν, “τῆς τελ]" 
88 ὀεροιδῆ το τῆς ἔα]8ε αοά οὗ {πε Βετε- 
τίςβ, ες ποῖς οἡ ἴϊ, 8. ἐν τῷ ἀληθινῷ, 
ἃ5 ἴπε τνοσὶ ἃ ἰβ ἐν τῷ πονηρῷ. 

Μεγ. 2ι. Ῥλ ἑοἰδ, οσμσίοαϊές τυὍοῸ5 α 5πη- 
ἰαογὶς (Να]ρ.). ὙὉὙπὲ εἐχβοτγίδιίοη ατίδεβ 
πδίυγα!γ. “ ὙὮ18"---ἢϊ5 αοά τενεαϊὶοά 
δηὰ τηδλάς πεᾶσ ἀπά βυγε ἴῃ Ὁ γίβι----" 8 
ἴτε Ττυς αοὰ δπά 1,0 Εἴετηαὶ. Οἱεανα 
το Ηἰπι, δαπά ἀο ποὶ ἰᾶκε ἴο ἀο ψἱὮ ἔδ]86ε 
αοὐβ: ρσυδτά νουγβεῖνεβ ἔγοπιὶ ἴδε ἰάοἱ8.᾽" 
81. Ἰοδπ ἰ8 τπιηκίηρ, ποὶ οἵἩ 186 πεδίμεῃ 
ννοσβῃρ οὐ Ερδεβυβ---ασίεπηίβ ἀπά ἢες 
Τερρῖς, θυ οὗὨἩ ἴῃς Πεατγεῖίοδὶ βυιθβεϊταϊεβ 
ἴον ἴδε ΟὨτίβείαῃ οοποεριίοη οὗ ἀοά. 
τεκνία ρίνεβ ἃ ἴοῃς οὗ ἰτεπάεξγηθβθββ ἴο 
τὰς εχμῃογιδιίίοη. φυλάσσειν ἰ8 υδεὰ οἵ 
“ βυδεάϊηρ " ἃ βοοῖ ([νυκε 1ἱ. 8), 4 ἀδροβίε 
οἵ ττυβὲ (τ Τίπι. νἱ. 20; 2 Τίτη. ΐἵ. Σ2, 14), 
ἃ Ρῥτίβοπεσ (Αςῖβ χίὶ. 4). φυλάσσειν, 
“«“ννδιοῦ ὕγονι τολἐλέη"; τηρεῖν (δεε ποῖς 
οἱ ἰϊ. 3), "" νδίοἢ ἥγορι αλίβον: " Τῆυδ, 
ΠΕ ἃ οἷν ἰ8 Ὀεδίερεά, τς ρατγγίβοῃ 
φνλάσσονσι, (πε δεδίερετΒ τηροῦσιν, 
ΤΡ ΒΡκει ἰ8 ἃ εἰρλάξι; Ἀηᾶ ἐν τῦυϑῖς δε 
ξυλτιάεά ἀραϊηδβι ἰπβίἀΐουβ ἸΔπἰ8 ἴσο 
ψίθουῖ, Νοῖ φνλάσσετε, “6 οη γους 
δυλτά," ὃυι φνλάξατε, δος. τηλικίηρ ἃ 
ογίβίβ. Ὑμὲ Οεγπιδίαῃ ΠαγεθΥ νγ88 ἃ 
ἄἀεδβρετγαῖς δββαις ἀσπηδηάϊηρ ἃ ἀεοϊβίνο 
τορυΐδε. 



ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΎ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ. 

ἘΠΙΣΤΟΛῊ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΔΕΥΤΕΡΑ.: 

λ3οβηΐ χα, ἃ Ὁ ΠΡΕΣΒΎΤΕΡΟΣ ἐκλεκτῇ κυρίᾳ 2 καὶ τοῖς τέκνοις αὐτῆς, οὖς 
ἢ, εἶν ἐγὼ εὐλο δ οὐ τ γορὰ ἐπι τς ἐδ ἐγωι πυ καὶ θὰ οἱ 

; νωκ' ν Ἰ ν ν 
Ὁ 7οβὰ χυ,. ΗΝ 4 με ἡμῶν ῥυσηδ ἢ τὸν ἐλε ̓ : Ῥρν ἀράμενον δ δ θϑ 
ς ᾿ Ἶ δ ΠΕ 

4.14, 24. 27, ἰ.9. Σ]οδη ἱν. 7. 6ὲ Τίμα. ἱ. 2; 2 Τία. ἱ. 2. 

1 ωαννου β ΝΜ; τωᾶνον β Β; επιστολῃ τωανγον ὃ Ρ, οὔ; ιωαννου καθολικη 
ρα 99; ἰωανγον ἐπιστολη καθολικη 

ρα, ιώαννον τον θεολογου ἐπιστολη 
Κ, τοῖ, :οδ; τον ἀγιον ἀποστολον 

: του ἀντον αγιον ιωᾶννου τον θεολογον 
ἐπιστολὴ δεντέρα 95; ἐπιστολη δευτέρα ιωαννον τον ἐπι στηθους 4. 

ἤτῃ εκλε κυρια 73; ἐκλεκτὴ κυρια 31; ἐκλεκτὴ τὴ και κυρια Αεἰῇ. ; 
Κυρίᾳ ϑγενε Ρδ, Τίς. ; ᾿Εκλέκτῃ Κυρίᾳ ΝῊ (πιατρ.). 

δμένουσαν Φ ΒΚΙΡ, Ννε., εὐά. ; ἐνοικουσαν Α. 

4εσται δε 15, 36, ΕἸΉ. Ζὶρ. 

"ἡμῶν ΜΒΚΡ, 5γτερο, 54}., Αδἷϊ., εἀά. ; 
ϑυτρδ, 

ΤῊΞ ΘΈΘΟΝΡ ΕΡΙΒΊΨΕ. 
γν. 1-3. Τῆς Αἀάγεββ. “Τῆς ΕἸάεσ ἴὸ 

εἰεοι Κυεία δἂπὰ πεῖ οδιϊάγεη, ψβοπι 1 
Ἰονὲ ἴῃ Τγυῖι, ἀπά ποῖ 1 δίοης θυῖ 4180 41] 
τῃᾶῖ βανὲ ψοὶ ἴο κηον ἴδε Ττυῖῃ, θεσδυβα 
οἵ τῆς Ττυῦὰ ἴθδὲ αι δι ἴῃ ὰ8; ἀπά νι ἢ 
118 ᾽ξ 5411 6 ἴογ ενεσ. Ὗδδ, ἴἴδσγε 81] 
Ῥὲ ὙΠ υ8 στᾶςς, τλεγου, ρεᾶςα ἔγοῃ αοὰ 
τῆς Εδῖδποσ δπὰ ἔγοτῃ [6818 Ογίδὲ ἰς ϑοη 
οἵ τῆς ἘΆΒΙΕΕ 'π ρει δηὰ Ιονε.᾿ ΞΡ 

Ψεῖ. σ᾿. ὁ πρεσβύτερος, 5ες [πιτοά, 
ῬΡ. 251 ἢ. ἐκλεκτῇ Κυρίᾳ, 5εε [ηιγοά. 
ΡΡ. 254. οὕς, εομείγμείτο κατὰ σύνεσιν, 

οᾶσβε τὰ τέκνα τνεῖα οἵ ἱποϊυάδθά 508, 
ποὶ ““νγὲ}] δὴ Οεπιεϊηάερ]εάει σεάδομι 
θε " (Ηοἱεζπια πη). ἐγώ : δοοογάϊηρ ἴὸ 
πε ατεεκ ἰάϊοπι, ννῆδη ἃ τῆϑηῃ βρεᾶκβ οὗ 
ἨἰτηΒ6 1 ἴῃ ἐπε τὨϊγά ρεγβοη, μῈ ρΆ8868 ἱπ- 
πιεάϊαιεὶν το {πε ἤτβε. ΟΚ Ρίδι. Ἐμέλγῥητν. 
54: τῳ ἂν διαφέροι Εὐθύφρων τῶν 
πολλῶν ἀνθρώπων, εἰ μὴ τὰ τοιαῦτα 
πάντα ἀκριβῶν εἰδείην. 5ορῇ. 4.) 864- 
ὅς. Τῇε οοπβιτιςίίοη ἰ8 ἐουπὰ ἴῃ ἰοοβα 
Ἐπρ ἴδῃ; οὐ. ΤὙδδοκεγαν, Βαγνν Γ,γηπάοη, 
ΤἤΔρΡ. χνίϊ.: “ΚΙ 8 ἃ τῆδη ὙΠῸ πένεῖ 
ἀεβεγνοά δὶ 80 πιυοῃ ρῥγοβρεσίν βμουἹά 
1Ὰ1}1 ἴο τιν ββαγε". ἐν ἀληθείᾳ (δες ποῖς 
οπχ ]οδη ἱ, 8) ἀεῆπεβ ἢ ς ΕἸ οτ᾽ 8 ̓ ονε ἔος 

νμων Κι Ν-. (Ξἐέ πυοδίσεμνε ργαίξα), ΟΟρ., 

Κγτία 48 ἔε]]οννβῃὶρ ἵπ ΟἾγιβιίδη κησν»- 
Ἰεάρε δπὰ ζαϊτῆ, ἴθ νἱονν ρεῖῆαρβ οὗ 
Βεαῖμεη δοουβαίίοηβ οἵ [ἰσθηιτουβηςββ. 
Η!8 αβεοιίοη ἕος μεν δἀπά Πδῖ ἔδγιν νγᾶ8 
Ὡοΐῖ ΠΊΕΓΕΙΥ ΡΕΓΒΟΏΔΙ ; ἰξ ννᾶβ ἱπβρίγεά ὈγῪ 
Βεῖ ἀενοιίοη ἴο ἴ6 σοπηηοη οᾶυδε ἀπά 
88 βῃμαγεά Ὀγ 411 τῆς ΟἩ τ βείδηβ ἴῃ δὶθ 
εχίεπβῖνε διοίκησις. Οὗ 2 Οος. νἱϊ!. τ8: 
οὗ ὁ ἔπαινος ἐν τῷ εὐα. διὰ πασῶν 
τῶν ἐκκλησιῶν. τὴν ἀλήθειαν, “ἴῃς 
Τσυῖ 70υδὲ πιεπεοποά"", 

ψεῖ. 2. μένονσαν ἐν ἡμῖν, ποῖ τηεΓεῖν 
ΔρΡΡεεμεπάεά ὃν ἴῃς ἱπίειεςς θὰϊ νψεῖ- 
οοπηςά ὃγ ἴῃς Πεατγί. μεθ᾽ ἡμῶν, ποδέξομνι, 
δεὶ μῆς, ἃ8 οὐσ συεβῖ δπὰ ςοτηραηίοη. 

Ψψεῖ. 3. ἔσται μεθ᾽ ἡμῶν, ποὶ ἃ νν͵8ἢ 
(1: Ῥεῖεσ ἱ. 2; 2 Ρεῖεσ ἱ. 2) Ὀὰϊ ἃ ςοηδάεπε 
Ἀδββύσδποο. χάρις, ἴῃς ν»»ε}1-βρείηρ ἴῃ πα 
Βεατὶ οἵ αοά; ἔλεος, ἰΐϊ8 ουἱρουγίηρϑ; 
εἰρήνη, ἰϊ8 Ὀἱεξοεὰ εἴποι. ΒΟΥ γα 
ενδηρειοαὶ δἰεβϑίηρβ: (1) ποῖ τλεγεῖν 
“Ἔσοσὰ αοά" δυῖ “ἴτοπι αοὰ τῃς ΕΔίμοσ 
ἃπὰ ἔγοπχ ]|εβὺ8 ΟὨγίδὲ ἴῃς ὅϑοη οἵ ἴῃς 
Ἐδιμεν" ψῆο [88 ἰπιοργειεά Ηΐτὰ δηά 
δγουφῃι Ηἰπι πᾶσ, τηδάς Ηἰπιὶ δοςθβϑίθίς ; 
(2) ποῖ πιεγεῖν “ἰπ Τχυῖῃ," εηϊρῃιεπίης 
τὰς ἱπις ες, δας “’ ἰῃ ἰονς,᾽" εηρσαρίηρ ἴῃς 

δαζγί. 



“4---. 

ἔλεος, εἰρήνη παρὰ Θεοῦ πατρός, καὶ παρὰ Κυρίου 1 Ἰησοῦ Χριστοῦ 
τοῦ υἱοῦ τοῦ πατρός, ἐν ἀληθείᾳ καὶ ἀγάπῃ. 

4. ' Ἐχάρην λίαν ὅτι εὕρηκα ἐκ τῶν τέκνων σου " περιπατοῦντας ἐν 
ἀληθείᾳ, καθὼς ἐντολὴν ἐλάβομεν 3 παρὰ τοῦ πατρός. 5. καὶ νῦν 
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Μεῖι. ἰΐ. 
το; Μεαεῖς 
χὶν. τα; 
[μακο 
χχὶϊ!. 8 ; 
]οϑη χχ. 

σ ]οβη Βηἱ. 
ἐρωτῶ σε, κυρία, " οὐχ ὡς ἐντολὴν γράφω “ σοι καινήν, ἀλλὰ ἣν 6,7. ἐ. δ, 
εἴχομεν ὁ ἀπ᾿ ἀρχῆς, ἵνα ἀγαπῶμεν ἀλλήλους. 6. καὶ ' αὕτη ἐστὶν Β ὉἼοδο 
ἡ ἀγάπη, ἵνα " περιπατῶμεν κατὰ τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ. " αὕτη ἐστὶν ἡ εἶ}, 

Σ 70, 

1 κυριον 
ΟἸἩνἐείο 7:5"), Αεῖῃ., εἀά, 

3 λαβὸν ἐ᾿. 3 Κυρια Τίβοξ. 

ν. 
Κι ]ΟΘΒὴ ἰἰΐ. 43. 

ΚΙΕΡ, ϑυτρβ, σορ., Ασῃ. ; οὔχ. ΑΒ, βδνεσᾷὶ πιίηυδο,, ϑγτρο, νῷ. (α 

4 γραφω 5ενεταὶ τηΐηυβο., Αδίῃ,, Αστ. ; γραφων ΜΑΒΚΙΡ, νε., εὐά. 
δ γραφων σοι καινὴν ΒΚΙΡ, ΨῊΗ, Νεβῖί. ; καινὴν γραφων σοι ΝΑ, Τίβοξ. 
δ ειχομεν ΒΚΕΡ; εἰχαμεν δ, εἀά. 

Οὔβεῖνες τῆς πίῃ ἰραϊς μος ἴῃς 
ἘΠάδν ρᾶγβ ἴο Κγεῖα : (1) Ης (δβιῖῆςεβ ἴὸ 
ἴδε εβίθεσι ἰπ ψνὨ ἢ δῆς ἰ5 πεϊὰ; (2) πε 
τεοοξηΐθεβ δος Ὧ8 ἃ [ΕἸ]ονν - ΝΌΣΟΥ 88 
δουρῇ δε ψεῖς 4 [εἰϊονν-ἀροβί!6---ἰδα 
τῶγεε-[οἱά “ 8," ποῖ “'γου "; (3) δὲ ἰβ 
δῦουϊ τὸ οἵ πε ἄδηρες ἴτοτι Βεσγο- 
τἰςὶ τεδοδίηρ, δυϊ πε [48 πο ἔεδς οὗὨ πεῖ 
Ῥεΐπρ ἰεὰ δϑίγσαυ : “Υυἴὔἴιυ δηά 1 ἅγε βεβουγα 
ἕτοτῃ ἴπε ἀεςεῖνες. Τῆς Τα δρϊἀοιἢ ἴῃ 
8; 11 18 11 811 Ὀς ἴογ ἜἼνεσ; γεᾶ, πεσε 
5821} Ῥ6 νἸῈΠ 8 στᾶσα, πλεῖον, ρεβος." 

Ψψεῖ. 4. Τῆς Οοοδβίοη οὗ ἰἢς Ἐρίδβε6. 
41 ννᾶβ Ἔχοβεάϊηρν ρδὰ θεσδυβε 1 πᾶνε 
Ἰουπά βοπιε οἵ τῆν οἤί!ἄγθη νναϊκίηρ ἱπ 
Ττυϊ, Ἔνεπ 485 ᾿ψν τερεϊνεα Ἴοπιπηδηά- 
Ἀν ΤΩΝ τι6 ἀραβὴρ μ΄. Μαικ 

ν, οὗ ἃ ρἷδλὰά βυγρτείβε (ὡῦύ. Μαι 
χὶν. 1). Ηε μα θδθη {πο οἴϊεη ἀΐβαρ- 
Ῥοϊπιίεὰ ἰῃ [δἀ8 {κε ἴῃ686 (βεε [πιγοά., Ρ. 
14). ΤΕΥ δὰ ργοδιεὰ Ὁ ἴδε πυτγίυτε 
οὗ τμεῖγ ροάϊν ποπιε, ἰῆς Ὀεβὲ εαυϊρπιεηὶ 
ἔος τῆς θδῖῖε οὗ π. ““Νὸο τηδη βῆου! 
ἐνεῖ ἰεᾶνε το οΥ ἴο δἰ8 Ομ άγεθ. [{ 8 ἃ 
οὐτβε ἴο ἴβε, δὲ νψνε βῃουϊά ἀο ἔος 
ουν οὨΙάγεη, ἰδ να ψουἃ ἀο τῆδη τπε 
Ῥεβῖ βεγνίςα ψε οδῃ, 'ἰβ ἴὸο ρίνε ἴμεστα ἴῃς 
Ῥεβὲ ἱγαϊηίπρ Ὲ οδῃ ῥγοσιγα ἔογ ἵδετη, 
δηὰ τπεπ τυγη τἢεπὶ ἰοοδε ἰπ ἔπε ννοσ] ἃ 
νϊῆους ἃ βίχρεπος ἴο ἔεπά ἔοσ τπετη- 
8βείνεβ " (σας! οῦπ Ἐποάββ). εὕρηκα, 
41 δᾶνε ἔουπά". Ηδε εἰῖ5 ἄοννῃ δὲ ὁπος 
δηὰ ντίῖϊεβ ἴοὸ Κγεία. Ηον ρμίδά 588ὲε 
ψουἹὰ Ὀς {μδὶ Ποῖ 1δάβ, ἔα ννᾶυ ἱπ ἴῃς 
διεδὶ οἰτΥ ᾿νεῖς ἴσας ἴο πεῖς δαγὶν ΓΑ] 1 
ἐκ τῶν τέκνων, ““βοτης οὗ [Ὦγ ΓΒ ἄγε" 
(4 ἰεπάετες ψοσά τπλῃ “80η8," υἱῶν), 
““τγετηθετβ οὗ τῇγ ἔδγγ,᾿" ποῖ ἱπιρ  γίηρ 
ἴδλι οἰδεῖ δά ἄοης 111; τδς 1448 ννῆο 
Ὧδά σοΐμε ἴο Ερδεβιβ. περιπατοῦντας, 
«.τιλ,, ανιδιίαπέος ἐμ υεγίέαίε, ἀὲδ ἐπ Δεν 
ἡ» αλνλεὶέ τοαπ ἀφείη, “ οτἀεγίηρ {πεῖ ᾿ῖνε8 

δοροοτάϊηρ ἴο ἴπὸ ργεςερίβ οἵ τῆς ἀοβρεὶ ". 
ϑες ποῖς οῃ σ ]οδπὶ. 6. 

νν. 5.6. Τῆς Οοπιργεμεηβίνε Οοπι- 
ταδῃάπιεηϊ. “ Αηά τον 1 δεῖς δες, Κυτίδ, 
ποῖ δβ νυγιτῖηρ ἃ πενν σοπιηδηδτηδηϊ [0 
τες δυϊ τῃε οης ψΒϊο γε δά ἔγοπι ἴῃς 
Ῥερίππίηρσ, ἴδδιὶ ψε ἴονεὲ οἣς δποῖπεσ. 
Απά τῇϊ5 ἰβ ἰΙονε---ἴδαῖ να νΑἱκ δοοογάϊη 
ἴο Ηἰβ σοπιτηδηπηθηίδβ ; 118 8 ἴῆς σοπ- 
ταληἀτηθηΐ, ὄνὲπ 28 γε δελγά ἔγοπι ἴδ 8 
Ῥερὶππίηρ---ἰπαῖ ννε Βῃου!ὰ νγαῖκ ἴῃ ἰονς,᾽" 

Τἤεβε σουηβοῖβ ἅγα σὲ ἃ Βυυγησηδγυ οὗ 
τῆς ἀοςιτίπεβ εχρουπάςά δὲ ἴαγγψε ἰῃ τῇς 
ἢτδὶ Ἐρίβιῖθ. Ὑμεῖς ἰβ ἤεῖα ἃ βοσζί οὗ 
τελβοηΐηρ ἰπ ἃ οἴτγοῖς : Τῆς ςοπιπιαπάτηεπε 
ἰδ ᾿όνε; ἴονε ἰβ ψνδιϊκκίπρ δοοογάϊπρ ἰὸ 
ἩἫ!18 σοτηπλδηἀτηδηῖβ; Ηἰ5 σοσηπιδη πηδηῖδ 

ες. 6. 
[εἰτοὰ το", περιπ. κατὰ τὰς ἐντ. αὖτ., 

ἰεἰϊδ). περιπατεῖν ἐν ἀγάπῃ ἰΒ Βγποηγ- 
τοουδβ ἢ περιπατεῖν ἐν ἀληθείς, βίπος 
Ιονα 183 Ὑγα ἰπ ῥργαοῖῖςς. Οὗ. τῃς βίοτυ 
οὗ ΚΕ. ΗΠ: Α πιοοκίηρ ἀεηῖς γτο- 
τηϊδεά το Ῥεςοπιε ἃ ργοβεῖγιε ἱξ ἢς ψουϊά 
τεδοῦ Πἷπιὶ τῆς ΨΒοΙς Ὧν ἢ1Πε μς βιοοά 
οη οπα ἴοοι---α ρίδε δὲ ἴπε πιυ!τυάδϊηουβ 
εροορίδ, τεοκοηδά δὲ 6:3. “(ναι ἰδ 
δἴε} το ἐπγβεῖζ,᾽" βαϊά τῆς ΒΔΌΙ, “ ἀο 

ποῖ ἴο [Ὦγ πεῖρῆδους. ὙΤΠῖβ 18 ἴῃς ΨΠοἱς 
[μκ»}; ἴῃς τεβὲ [8 σοσηπιεηΐδγυ." γαΐᾷ. 
Ολαά., ιἰκ. 2: “ φυὶ ᾿υδίυπι οἰραὶ ἐσιβίο, 
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ἘΠ Πνν ἐδυλή  κοθὸς ἀβωῤεῆτε ἐπ᾽ Ἐρχῆν, Ἰρῖ᾿ ν᾿ Βὲτῇ περικετῆτε 7. 
Ὧ1]οΉΒ ἵν. ὅτ᾽ πολλοὶ ᾿ πλάνοι " εἰσῆλθον ἦ εἰς τὸν κόσμον, οἱ μὴ " ὁμολογοῦντες 

2. ᾿ ὃ ,“. ἢ 

ὁ ὙΤομα ἢ. ν ἔτ ἐεχηστον ἐν σαρκί' οὗτός ἐστιν ὁ πλάνος καὶ ὁ 

» Ματὶν χε. χριστος. 8. " βλέπετε ἑαυτούς, ἵνα μὴ ἀπολέσωμεν ἃ εἰργασά- 

4 ἧἥειι. α. μεθα, ἀλλὰ “ μισθὸν πλήρη ἀπολάβωμεν. 9. πᾶς ὁ " παραβαίνων," 

ΠΩΣ καὶ μὴ "μένων ἐν τῇ διδαχῇ τοῦ Χριστοῦ, Θεὸν οὐκ ἔχει ̓  ὁ μένων 

εὐει μς ἐν τῇ διδαχῇ τοῦ Χριστοῦ, οὗτος καὶ " τὸν πατέρα καὶ τὸν υἱὸν ἔχει. 
χίν. 22; ϑεικ χ. 32: 1 Τίπι. ν. 24 (προάγων). 81 Τίπ,. ἰϊ, 15; 2 Τί;. ἰἰϊ. 14. τι ]οδὴ ἱΐ. 
22, 43. 

1 εστιν ἡ ἐντολη ΜΝ Ρ; ἡ ἐντολὴ ἐστιν ΒΚ, εἀά. 
3 εισηλθον ΚΡ; εἐξηλθον ΜΙ ΑΒ, ϑγτῦο, Νᾳ., 8588., Ασῃ., ἴγσεη. (111. χν!ϊ. 8), εἀά. 

(αν Α, Τίδοῃ., ΝΗ). δ ππχωυ ᾿ ) 
5 απολεσωμεν ἀπολαβωμεν ΚῚΨΡ; αἀπολεσητε ἀπολαβητε δ" (απολησθε) ΑΒ 

ϑγενα Ρῃ, Νᾳ., Οορ., 5δῇ., Αεῖῃ., Ασπι., ἴγσεη., οἀά, ; εἰργασαμεθα ἘΚΙΡΡ, Βυερὰ 
(πιατρ.), ϑ4ῃ. ; ηργ-Β", ΝΗ, Νεβῖ. ; εἰργασασθε ΝΑ, ϑγτῦο μΒ, Νᾳ., Οορ., Αειῇ,, 
Ασπηι., ἴσεη., Τίβοῃ. 

4 παραβαινὼων ΚΙΙΡ, 5γτῦο ΡΒ, Νε. (φμὲ γεοεάϊ), ΟΟρΡ., Ατηλ. ; προαγων ΑΒ, 54}., 
Αειδ,, εἀά. 

ὅτου χριστονυ ΚΙΙΡ, Οορ., Αειἰδ. ; οπι. 'ΜΑΒ, ϑυγρᾶ, νᾳ., 58}., Ασπι., εὐὰά. 

Ῥετπάς εοὲ δοβὶ ἰοϊμπιὶ Ρεπίδίευοδιπι 
βεγνδββεῖ". 

γν. γ-8.. Α Μννατηίηξ δραίηβὲ Ἡεγεῖοδὶ 
ὙΤεδομίηρ. “Βεοδιδε πᾶν ἀδοαίνεγβ 
ψεης ἴοτί ἱπίο ἴἰς ψοτἹ ἀ---ανεπ {ΠΥ 
ἔπδι οοπἔεβδ ποῖ [ε8ι18 88 ΟἾγίδι οοπηίηρ 
ἴῃ ἤεβῃ. Τῇΐβ 186 τῃε ἀδοείνες δηὰ τπὸ 
Απεςῆγίβε. Ιμοοῖκ ἴἰο γουτγδεΐνεβ, {πδὶ γα 
ΤΑΔΥ τοὶ ἰοδα μα ψὲ ψτουρδῖ, θαϊ τὸ- 
οεἶνε ἃ [Ὁ}1 νναρε." 

νες. 7. ὅτι Φχρ δἰηΐπε ἐρωτῶ σε: “1 
ἃ5ς γοῖ ἴο οὔεν ἴδε οἷά ςοπητηδηάπγχοηὶ 
Ῥεοδυδβε βθάυςογβ ἃγα δὲ ϑγοσίκ ", ἐξῆλθον 
εἰς τὸν κόσμον, ξεε ποῖθ οπΙ Ϊοδη ἷν. 1. 
οἱ μὴ ὁμολογοῦντες, ἃ ἀεβηϊϊε αηὰ ννε}}- 
Κποννῃ βεοῖ. ϑες ποῖε οὔ σὲ Ϊοδη 1. 4. 
ἐληλνθότα (1 Ϊοδη ἱν. 2) οὗ τῇς Αἀνεπι, 
ἐρχόμενον οὗ ἴῃ οοπιίποι!8 πιὰ ηἰςβιδίίοη 
οἵ ἴδε ἱ τοαγπαῖε ΟἾσγίβι. ΟΥ̓ ]ομπ ὶ. 14, 
ψῆεῖε σὰρξ ἐγένετο Τσοττεβροηαβ τὸ ἐλη- 
λυθότα Δηὰ ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν το ἐρχόμ- 
ενον. 

Ψεσ. 8. μισθόν, ς΄, Μαῖι. χχ. 8; ]4πλεὲβ 
ν. 4. 81. ΪἸοβη πεῖς δάάγεββϑεβ ποὶ ΟὨΪΥ 
Κυγτία δυϊ δες ἔδπιν ἀπὰ “ ἴηε ΟΒυγοὴ ἴῃ 
δεῖ Βουβε", Ης νίενβ ἴπεπὶ 8ἃ8 ἢὶ8 
ξε]]ονν-ἰαουτοτβ πὶ ἴῃς Ιμοτὰ δ νἱηεγατά : 
“ΦὟγε Ὦᾶνε ννογκεά τοφεῖπεῦ (ἠρ - 
εθα) : βεε ταὶ γουῦ ἀο ποῖ ἰογίεῖς τῆς 
τενγατὰ οἵ γουγ ἰάρουτ. Θεῖ ἃ ἴα} νψαρε. 
Βε ποῖ [κε ννοσκυηεπ νψῃο τοννασὰ πὰ 
οἷοβε οὗ τιμε ἄδυ [4]] ομ, ἀοὶπρ πεῖς ὑνοτῖς 
Ῥδάϊν οἵ ἰοβίηρς {ἰπ6, ἀπά γσεῖ 1688 ἴδῃ 
ἃ ΠῚ ἀδυβ ρᾶγ." ἀπολέσητε... - 
ἠργασάμεθα. .. ἀπολάβητε: “ννὲ μᾶνε 
Ό6εη ξε! ἰονν-γοσκεσβ ἐπ ἔδσ, δηά 1 τηθδῃ 
ἴο ὃς ἔλα] ἴο τῆς ἰαβῖ; δες παῖ γοι 
4ῖ8ο Ῥε δβο". ὙΤδεῖς ἄδηρεσ ἴὰγ ἰπ τα κίηρ 
ὉΡ ψ 1 ἔα]δα ἰοδομίηρ δηά ἰοβίηρ [86 

᾿σοπηέοτὶ οὗ [86 Οοδρεὶ ἰπ 18 βἰτρ οἱ Ὑ 
δηά {ὰ]πεβ8. 

γε. 9. Ριορτεδββ ἰῇ Ὑβοοϊορίοδὶ 
ΤΒουρμῖ. “ Ενεγυ οπὲ πᾶξ " ργορτεβϑ8- 
εἰλ᾽ ἀπά δϑίάδειῃ ποῖ ἰῃ δε ἰεδοπίηρ οὗ 
τὴ6 ΟἸτῖβὲ ἤδη ποῖ αοᾶ ; δε τδδὶ ἀρίβειἢ 
ἰπ ἴῃς τεδοῃίηρ--- 8 τη μαῖῃ θΟΙΒ της 
Ἑδίδει δπᾶ τῆς ὅοη." 
ὃ προάγων : τε Οετϊηςίαη8 (86 Ὲ 

Ιητγοά. ρρ. 248 4) δοαβίεά οἵ {πεὶγ εη- 
Ἰσμεεππιεηῖ. ὙΒδν Μεσα “' ργορτεβδίναβ," 
“ δάναποεὰ [Πίηκεγβ". τῇ διδαχῇ τοῦ 
Χριστοῦ, ἴδε τεδοπίπρ' ΒΙΟὮ τεοορηΐβεβ 
]εδὺβ 48 ἴδε ΟΠ γίβι (βεα ποίε οπ α ]οῇη ἱν. 
1-2), ἐ.6. τε Μεββίδῃ, με ϑανίουσ. Θεὸν 
οὐκ ἔχει, ἰ.6. ἀοςοτάϊηρ ἴο Ηἰ8 ἔγυς παΐυγε 
88 ἴδε Εδῖδεσ τηδηϊίεβιθά ἰῃ τῇς ὅοὴ (καὶ 
τὸν Πατέρα καὶ τὸν Υἱόν). Ιἰ [8 πες-:8- 
ΒΆΓΥ ποῖ ΤΏΘΓΕΙΥ ἴο δεϊίενε ἰῃ αοὰ δυϊ 
ἴο δεῖϊενε ἱπ Ηἰπὶ “τπτουρῃ ΟἾγῖβι 
(τ Ρεῖεσ ἱ. 21). 

81. ]οδπ ἄοεβ ποῖ πεσε σοπάεπιῃ ἴπεο- 
Ἰορίςαὶ ργορτγεββ, ψῃοἢ 18 ἃ πϑοαβδιυ οὗ 
᾿ἰνίηρ δῃᾶ ρτονὶπρ ἔα! ἢ. Α ἀοοιτίης 18 
8 βιδϊοτηδηῖ οὗ Ομγίβιίδη ἐχρεγίεπος, δπὰ 
βίηος ἔδεσε ἰ8 ΑΙνναΥ8 τῆοσγο ἰῃ Οἢγίβι τῃδπ 
νψε δᾶνα Ἔνεγ Ἴχρεγοηςθά, οὖς ἀοοίτὶπεβ 
οδη πανεσ Ρε δάβδαυδίε οἵ πα]. Ὑπεοίορυ 
8 το αοά᾽ 8 γτενεϊδοη ἴῃ ατᾶροε 88 ϑείεηος 
ἰ8 ἴο Ηἰ5 τενεϊδίοη ἰῃ Ναίυτε ; δπά ͵υ8ὲ 
88 ϑείεπος 8 ΑΙννᾶυβ ἀϊβοονεγίηρ πόζα οὗ 
{πΠ6 ψοπάδτβ οὗ τς Εἰγβὲ Ογοαιίοη, 80 
ὙΠΟΟΙΟΡῪ ἰδ Αἰνναυβ επίεσίηρ ποτα ἀεα ΡΥ 
ἱπίο τῆς ρίογυ οὗ ἴτε Νενν Οτεδιίοη δπᾶ 
δρρτγορείδεηρ πιογε οἵ τῆς ἰγεᾶβαγεβ νὩϊ ἢ 
τε μἰάάεπ ἴῃ ΟἾτῖθι. Ενεη τπ6 ἱπϑρίσθά 
Αροβεῖεβ ἀϊά ποῖ οοιῃργεμεηά 411] Ηἰ8β ἔα]- 
Πε88. ΕΔοῇ 88} ΟἿΪΥ 80 τηυοῦ 85 νν88 
τονεαϊεὰ το Ὦίπι, ἀρὰ ἀεοϊατεὰ οὐἷν 80 
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10. " εἴ τις ἔρχεται πρὸς ὑμᾶς, καὶ ταύτην τὴν διδαχὴν οὐ φέρει, "3 ΤΒεεε. 
1. 6. 

μὴ λαμβάνετε αὐτὸν εἰς οἰκίαν, καὶ χαίρειν αὐτῷ μὴ λέγετε᾽ 11. δν. ]6Βπ 1. 
8.6,7; 

γὰρ λέγων 1 αὐτῷ χαίρειν, " κοινωνεῖ ἢ τοῖς ἔργοις αὐτοῦ τοῖς πονηροῖς. τ᾿ Τίπι. ν: 
“1 ]οΒὴ 1. χα. 

λρ γαρ λεγων ΚΙ'Ρ, Ιτεη. (1. ἰχ. 3); ο λεγων γαρ ΑΒ, εὐ. 

ΤΩ υςἢ ἃ5 Βε βᾶψγ. Εδοῖ ἀρργοδοπεά (πε 
ἰπβηϊξε ννοηάοσ δίοηρ ἴῃς ᾿ἰπεβ οὗ πίβ 
τεπηρεσζασηθπὶ δηὰ ἐχρεηίεηςα. 8ὲ. 1 ἤη 
βᾶνν ἰῃ 1 ἃ γενεϊδιίοη οὗ Εἴεγηδὶ 1,16 ; 8ι. 
Ῥαὺυὶ (δε ΕδἼοοποι]αιίοη οὗ δἰππεσβ ἴο αοά, 
τῆς βατβέδοτίοη οὗ μυπηληϊγ᾽ΒΙοπς ἀεβίγε 
δηά ἴδε οοπιρ!εἰίοη οὗὨ [18 ἴοηρ ἀϊβοϊρι πα 
πᾶσ [ἢς 1ἃἋνν ; τῆς δυῖμοσ οἵ ἐ" ς Ερίβε!ς 
ἴο τῆς Ηεῦτενβ ἢς τεπάϊπρ οὗ τς Νεὶ! 
δηά [δὲ ορεηίηρ οὗ τες ΑἼοβββ ἴο αοά. 
51, ]Ἰοῆη ἄοεβ ποῖ οοπάδπιη τῃεοϊορίςαὶ 
ΓΟΡΙΟΒΒ; δὲ ἀεῆηδβ [18 {ἰπλϊ8: “ Δυϊάς 

1η (δε τεδοπίπρ οὗ τε ΟΠτγῖβι ". (1) γε 
τουδὶ πονεῖ Ὀγεαῖς νυν ἴπε ραβὲ ; ἰῃς πον 
{πη 18 αἰνναυβ δὴ ουϊρτοντῃ οὗ τῆς οἷά. 
Α 1δεοίοσν ΝΜ ὨΙΟΝ 18 Β᾽ ιρῖν οἷά 15 ἀεδὰᾶ ; 
ἃ τῃεοϊοσυ Ὡς ἢ 18 ΒΙ ΠΠῚΡΙῪ πὸνν [8 [αἰβε 
(υ". Μδίῖ. χιϊϊ. 52). (2) γε πηυβὲ τηδίπ- 
τίη “ τῆς τελοβίηρ οὔ πε ΟἩγίβε ". 6808 
18. τῆς ϑανίουτς, ἀπὰ πὸ ἱπιεγργεϊδιίοη οὗ 
ΟΠ τ βείδη!γ ἰδ τος ψΒΙΟΝ εἰϊπηπαῖεβ 
Ἐεάεπιρείοη οΥ οὔβουγεβ ἴδε ρίογυ οὗ ἴδε 
ΟἼοβϑ. 

νν. τοι. Ὑτσεαίμχεπε οἵ Ηεσειίοδὶ 
Ὑεδοπεσβ. “ΠῚ ἂπΥ οης ςοπηεῖῃ υπῖο γου 
δηὰ τίη ρει ποῖ [18 τοδοπίηρ, τεοεῖνα 
Ὠίπὶ ποῖ ἱπῖο γοὺσ ουδβε, απὰ οἱά πὶπὶ ποῖ 
ἴλτενε!!. Εογ ἢε πὶ δἰάάδιἢ ἢϊπὶ ἔδτα- 
ΨΕΙΙ παῖ ἐε]οβδῖρ ἢ 8 ννοσβ, μ18 
εν] νου." 

Ψψεγ. τὸ. φέρει, ποῖ “ επάυγοιδ" (οὐ, 
Εοπῃ. ἰχ. 22 ; ΞΑῊ χίδ. 20), δυῖ “ Ὀτὶηρ- 
εἰἢ " 85 ἃ ργεοίουβ Ὀοοη (ς΄. εν. χχί. 24, 
26). εἰς οἰκίαν (υ. Ματίκ 1ἱ. χα; 11]. χα), 
χε αμδε; εἴ. “το οδυτοῦ," “το ἴονη," 
“ο πιᾶσκοῖ," “τὸ Ῥεὰ ", 8εςε Μουϊίοη 
Ῥψίπεν, Ῥρ. 148 ἢ. χαῖρε, κε αὐε, Ξαῖυε, 
ννᾶ8 υβεά οὗἩ ὈΟΙἢ [πε βαιυϊδίίοη δὲ πηεεῖ- 
ἷπρ δπὰ {πε ἔδγεννε!! δὲ ραγῖίπρ. Τῆς 
ἕοτταες ἷβ [18 ργεναί!πρ υδε ἱπ Ν.Τ'., Βὰς 
Βεῖε, 88 ἰῇ 2 Οὐοσ. χίϊ. ἵσ, ἴῃς ἰδίτεσ. 
“Ζυπιὶ Αδβομίεά, ψεθη ἄδσ ΑὈρενίεβεηα 
νεϊζες Ζίθποη πλυβ8" (Ηο] Ζτηδππη). 

Μετ. τσ. κοινωνεῖ, οὐ τ ]οδη ἱ. 3. Αἢ 
ὉΠΒοΙ͂Ν κοινωνία. τοῖς ἔργ. αὐτ. τοῖς 
πον., ο΄. τ Ἰομη ἱ. 2: τὴν ζωὴν τὴν 
αἰώνιον. ΤῊΣ Δἀ)εςτίνε ἰΒ ἅπ εἐπιρῃδῖις 
δέιεσιπουρῃῖ. 

ΤῊΐβ σουπβεῖ τε08118 (ἢ βίοσυ οὗ ϑ8ιῖ. 
7ομη᾿ 8 δεμανίουγ ἴο Οοτίπιδυβ (5εε [πισοά. 
Ῥ. 249), ἀῃά ἰτ νναϑ οἴϊεά ὃν ᾿γεπβοὺβ (. 
1χ. 3) 858 ἱπου]οδείηρ ἱπίοίεγαηςς οὗἁ ἢετζε- 
τἶἰςβ. [6 80, 1ξ 8 σετίδ ΠΥ δῃ ἀπ τ βι δ 
οουπβεῖ, οσοπίτγαγυν ἴο ἴῃ βρίτὶς δπὰ ἰεδοῖ- 
ἵπρᾷ οὗ οὖν οτὰ (ς΄. Μασῖίς ἴἰχ. 38-30; 

1ὺκε ἰχ, 51-56; Μαίζ. χίϊ, 28-20). 
Ἡετεῖςβ ἀγε οὖζ ἔε]] γυν-ογεδῖυσεβ ; 1Ἔϑὺς 
ἀϊεά ἔογ ἐῆοπὶ 4180, ἀπά οιις οϑῆςα 15 ἴὸ 
νη τΠοπὶ. ΙΓ ᾿νῈ οἷοβε οὖς ἄοοῖβ απ 
Οὐ δΒεδλιίβ ἀραίπβὲ τμεῖῦ, Ψψὲ ἴοβε οὔγ 
ορροσιυπὶτν οὗ ννἱππίηρ ἴθεπὶ ἀπά μαγάεῃ 
τε ἰπ ἐμεῖς ορροδίθοη. ὙΠεῖς ἀγὰ τνο 
τπουρμῖβ ννδιο ἢ τᾶν τνεἶ! ἰεαςἢ 8 ἔοτ- 
δεάγδηςος δηὰ μυπην : (1) Τῆς ρδιίεπος 
οὔτδμε [οτὰ. Α ]εν δ Δ δῖε τ6}18 δον 
Αργαδδπὶ ἴἄσιβὲ ἂῃ ἀρεὰ νναγίαγεσ ἴσοτὶ 
Βἰβ ἴεπε θεοδυδε ἢς δϑκοὰ πο ὈΪεββίηρ οὐ 
Ηἰβ ἰοοὰ ἀπά δνονγεὰ Ὠἰπηβεὶῦ ἃ ἤταιννοσ- 
Βηΐρρει. Απά {πε Ἰιογά βαϊά : “1 Βανε 
δα τα Βἰπὶ ἴΠε8Ὲὲ μυπάτεά γελγδ, ]- 
τπουρῇ ἢς ἀϊδῃοπουτεά Με ; δηά ςουϊάδι 
ποῖ ἴδου επάυτε δἰπὶ ἔοσ οπς ἡἰρδῖ}" 
(2) Τῆς πηγβίεσυ οὗ ἴδε τπηρβ οἵ αοά 
δηά (δες δ] πάπεββ οὔ οὐὖγ ἰμίε!]εςῖβ. 
“ΠΠ|, βᾶγβ ϑὲ. Αὐυρυδβείης (Οοπέγα ἘῤὶΞ- 
ἐοίανε Μαπίοϊιεὲ, 2), "ἴῃ νοβ βϑενίδηΐ, φυὶ 
πεβοίυης ουπὶ αυοὸ ἰαῦοτε νεσυστῃ ἰωνοπια- 
ἴτας, εἴ αυδπὶ ἀἰβῆο116 σανεδηαγ οσγοσεβ". 
ΤὨΐβ οουπδβεῖ οὗ ἴπῸῈ Αροβίΐε πηυδὲ Ὁ6 
τεδὰ ἰπ ἴπε ᾿ἱρβ οὗ 1 εἰτουπηβίδηοαβ. 
ΎΒοτα ννᾶ8 πεδὰ οἵ ςδυϊίοη δηὰ ἀϊβογίπηη- 
διίοη ἴῃ γεοεϊνίηρ ἴδε ἱείπεγαπε “' ἀρΟΒΕ 68 
δηὰ ργορμεῖβ᾽" ψῆὸ ννεπί ίγοτη σμυγοΒ 
ἴο σπυτοῦ, 16βὲ τποῪ δου ργονε “" 8186 
δροβεβ " (ψενδαπόστολοι) ἀπά “ ἔλ18ς 
Ῥτορδεῖβ " (ψευδοπροφῆται). 5εε δὲ- 
ἀαεῖε, χὶ.-χῖϊ., ννεσε ἴῃς ἴεδβὲ ἰ8 ψίνεη : 
οὐ πᾶς ὁ λαλῶν ἐν πνεύματι π' - 
ἐστίν, ἀλλ᾽ ἐὰν ἔχῃ τοὺς τρόπους Κυρίον. 
11 ἴδ ποῖ ἀπε] τῆς βεοοηά ςεπίυσν ἴμδὲ 
ἴδετε ἰβ ἅπν ἀρρεᾶγδηςε οἵ δυϊάϊηρδ 8βεῖ 
ἃρᾶγὶ ἔογ νογβῆὶρ. Ὑῆε ρῥεἰπιίτῖνε ἐκκλη- 
σίαι πιεῖ ἴῃ ρῥείναῖες μουθεβ (ο΄. Βοχὰ. 
χνὶ. 5; 1 ὍΟοτ. χνί. το; Οοἱ. ἱν. 15; 
ῬΉΪΙ ἐπι. 2); δηὰ ψ ἤθη 51. [μη ὑγΆΓΠ8 
Κγτία αραϊπβί “" τεςείϊνίπρ ἱπῖο οσ βουβε ᾿" 
ἃ ἢεγειῖςοδὶ τεαοδετ, ἰε ᾽5 ποῖ βδονίηρ Πίπ 
Βοβρί(διν ταὶ ἢε ἐογοῖ 5, Ὀυϊ αἰογάϊπρ' 
Ηἰπ Δη ρροτιυπίεΥ ἴο υπϑεῖεῖε ἴῃς ἕδι τ 
οἵ τ8ε ὑγείδσεη. ὅδε πιυβὶ πεῖῖπεσ ἰεῖ 
Ηἷπι ρεγνοτὲ “τῆς στο πὶ Ποῦ ουδὲ" 
Ὁοσ βεπὰ Πίτῃ οὐ δὶβ ΨΑΥ ἴο ἃ πείβδουτ- 
ἱπῷ οὔυσοῦβ ἰτὰ {πὸ τεσοσγητηεηἀδιίοη οὗ 
δεῖ οοπβάεηςε πὰ ροοάν"]. ὙδῚ8 18 
ἐχρτεββοά, ἐπουρῆ ξοπιεννῃδιὶ νά ρΏεΪΥ, ὈΥ͂ 
ΟΙεπι. ΑἸεχ. : “ος ἴπ δυ)ιδβπιοάϊ πο 
εβὲ ἱπμυπηᾶηιηι, βεὰ πες Ἴσοπαυΐγεγε νεῖ 
ςοπάϊδρυϊαταε οὐπὶ Δ]Π|0ὺ8 δάπιοπεῖ αυὶ 
ποη νδϊεπὶ ἐπε} 1} 6 1 Π1εν ἀϊνιπα ἱγδοίασε, 
Ὧε Ρεῖ εοὸ8β ἰγσαάυςαπῖυς ἃ ἀοςίτίπα νετγὶ- 
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ΧΆ ]οδὴ 14. 
Υ͵οΒα ἱ. 

τεβ. 
Ζ: ΠΑ 1. 

1 ξβουληθην ΜΑΒΚΙΡ, εὐἀά. 

ΙΩΑΝΟΥ Β 12---13. 

12. Πολλὰ ἔχων ὑμῖν γράφειν, οὐκ ἠβουλήθην ἰ διὰ χάρτου καὶ 
μέλανος ᾿ ἀλλὰ ἐλπίζω ἐλθεῖν 3 πρὸς ὑμᾶς, καὶ " στόμα πρὸς στόμα 
λαλῆσαι, ἵνα ἡ χαρὰ ἡμῶν ἢ 
τὰ τέκνα τῆς ἀδελφῆς σου τῆς ᾿ ἐκλεκτῆς. 

᾽ πεπληρωμένη 13. ἀσπάζεταί σε 
ἁμήν.δ 

3 γενεσθαι ΑΒ, ϑγτρᾷ, νᾳ., εἀά. 

5 μων ΚΙ, Τίβοῃ., ΝῊ (πιᾶγρ.), Νεβι. ; υμων ΑΒ, να. ΜΗ. 

4ῃ πεπληρωμένη ΑΚΙΡ; πεπληρωμένη ἡ ΝΒ, εὐΐ. 

δᾳμὴν οἵη. ΦΑΒΡ, Να., Οορ., 8δῖ.., Αςεἴδ., Ασῃ., οάδά. 

τδιῖβ, νοσι βία δυ8 ἱπάυσι! τγαικϊοηΐδθυβ. 
Ατϑίεσοσ δυΐδπι, φυΐα εἴ ογᾶσε ουπὶ 1Δ11δ01.8 
τη οροεῖεξ, φυοηίδτῃ ἰῃ ογαϊίοης 48 δὲ 
ἰῃ ἄοπηο, ροβίᾳυδπι δὉ ογαηάο βισρίτυσ, 
βαϊυϊδιῖο γχαυάϊὶ εβὲ εἰ ραςὶβ ἱπάϊοϊπλ."" 

νν. 12-13. Τῇ Οοποϊυβίοη. “ὙΒουρῃ 
Ι Ββαᾶνε πιᾶὴν {πίηρβ ἴο νντίϊε ἰῸ γου, 
νουά ποῖ ὈΥῪ Ῥᾶρεσ δηὰ ἱηᾷκ; Ῥὰϊ 1 Βορε 
ἴο ψεῖ ἴο γου, δηά [8|Κ ἴαςε ἴο ἕλος, ἴμδι 
Οὐ ου τῦδν δὲ (1811ἐΔ. ΤῊς οπι]άγεη οὗ 
τρίης οἷδςῖ εἰβῖες βαίαϊς ἔπεα." 

ΨΝεσ. 12. Ἐχρίδπδίίοη οὗ ἔπε δσενὶν οὗ 
ἴδε Ἰεῖιεσ. ὑμῖν, ἐ.ε., Ἀγτία, πεῖ οι] ἄγε, 
δηὰ πε σΒυτοῖ ἴῃ μος Βουβε. γράφειν 
οοππεοιοά ἀπὸ κοινοῦ ΨὩ ἔχων «πὰ 
ἐβουλήθην. χάρτης, ἃ βῃεεῖ οἵ ράργτυ8, 
1|κ6 τῆοβε ἐχῃυπιεά δ Οχυτῆυποδαβ (βεα 
Βεἰδβιιδηη, Νοο Ζὐρ λέ ὁπ ἐλ Νει Τεςί., 
ΡΡ 12 81), ἴδε «οπιπιοῦ πιαῖοτίαὶ ἴοσγ 
εἰτετ- τι ἶπρ. μέλαν, αἰγανπιεπέμρ; ἴῃ 
Ν. Τ. οἷν πεσε, 3 [ομπ 13, 2 ον. {ἰ, 3. 
γενέσθαι πρὸς ὑμᾶς (7. ]οδη χ. 35; Αςἴβ 
Χ. 13; 1 Οος. ἰΐ. 3, χνΐ. 10) : Βα νν8 ρ]δη- 
πἰηρ ἃ νἱ δἰ ἰδιίοση (βες ἱπιγοά, Ρ. 247). 
στόμα πρὸς στόμα, “πιουϊῃ δηβυνεγίηρ 
ταου "; ο΄. υχΧ. Νυη, χιϊ. 8; ]6τ. 
χχχίϊ. (χαχίχ!), 4. 

ὙΝῺΥ νουΐὰ δε ποῖ ννεῖϊξε 411 ἰδὲ ννᾶβ 
ἴῃ δίϑ τηϊηά [τ ννᾶβ ἃ ἀε!!δεγαῖς ἀδοὶ- 
εἴοῃ εγὰ δε ἰοοῖς ρβεὴ ἰῃ μαπά: τ ῖβ 18 ἴπ6 
ἔοτςε οὗ οὐκ ἐβουλήθην. Ηἰδ5 Βεατί νγᾶ8 
[.]}1, δηά υντϊτἰηρ νν88 ἃ ροοσ τηβάϊαπι οὗ 
οοπηπγιηϊςδιίίοη (Βεηξ. : “1088 βογι δεπάϊ 
ὁμοῖα Ὥοη ͵υνδῖ βείωρεσγ σοῦ δβεοῖϊι βᾶςσγο 
Ρίεπυπι"); με νγὰβ ἃπ οἱά πιδη, δηὰ υτίῖτ- 
ἴἸῃρ ΜΆΒ ἐλιϊσυίϊπρ ἴο δίπι (Ρ᾽ απηπηετ). 

Τῆς τεάϑοη ἰβ ἄεερε.0 Τὴ ““πλληΥ 
{πίπρβ᾽ Ὡς Β6 δά ἴῃ ΒΒ ωχϊπὰ, ννεσα 
μαγὰ πϊηρβ {πκῸ Βὶβ νναγπίηρ δραϊηβὶ ἴη- 
τοζοουσθα ἢ Βογοῖῖοβ, ἀπά ἣς ψουϊά 
ποῖ νντίτε ἴπεπὶ δἱ ἃ ἀϊβίαπος δυὲ ννουϊᾶ 
ναῦς Ὁ μς ννὰβ οὔ ἴδε βροῖ δηὰ δα 
Ῥεζβοῦδὶ κπον]εάρε. [1 8 βαβϑύ ἴο ἰδῪ 
ἄοννπ βεηεσδὶ ρῥσίποὶρεβ, δυὰς {πεῖς ἂρ- 
Ρ]ἰςαείοι ἴο ραγιίουϊας σᾶβεβ ἰ8 ἃ ἀεἰϊςαῖς 
128, ἀεππαπάϊηρ Κπονϊεᾶρε, βυτωρδίδυ, 
οδαγίεγ. (1) Τῆς βίρῃι οὗ Ρεορὶ ς᾽ 5 ἔδοςβ 
ΔΡΡεδὶβ ἴο οηε'᾽ 8 πεαγί δπά βοίϊεπβ οὔθ᾿ 8 
Βρεεοῦ. (2) νῇεπ οπὲ πιεεῖβ ὙΠ Ὡ 
Ῥεορίε δπὰ (δι 5 νυ τμαπὶ, οπε᾽β ἰυάρ- 
τηεπὲ οὗ {πμ6πὶ δηὰ {πεῖς ορίπίοπβ ἰβ 
οἔἴϊεη πιοάϊβεά. Ὑνππρ ἔτοπὶ Ἑρἤεβυβ, 
8. ]οδα τιῖρμς πᾶνε σοπάετηπεά ἃ [εδομεσ 
ἰῃ ἃ πεϊρῃθδουτγίηρ ἴοννῃ Βοδβα ἰεδοδίπρ, 
Βε Κηεν ΟΠΪΥ ὈΥ τεροζῖ ; δυῖϊ Ρεγῆδρβ, ιἶ 
δε πηεῖ ἴπε πιᾶπ δηὰ πεασά νψνῃδὶ πε πδὰ 
το βᾶγ, ἢς τηΐρδς ἀΐδοονοσ ἴπᾶὶ ποτα ννᾶ8 
ποιῃίπρ ἀπιῖββ, δὲ 4]1 ενεπῖβ ποιπὶηρσ 
ΝΠ ΙΟὮ οΔ]1εἀ ἔος ἐχοοπηπχαηϊςδιίοη. Ὦτ. 
Ῥαῖε οἵ Βίτπιίησῃδπὶ νν88 δὲ ἢγβι ἰποϊ ἱποά 
ἴο ἴοοκ νὴ ἀϊδίαγους οὐ Με. Μοοάγ. 
Ηε ψεηὶ ἴο δεᾶγ δίηι, ἀπά 15 ορίπίοῃ 
νν88 αἰϊετεὰ, Ης τεραγάςά Πίπὶ ἐνεσ δες 
ν ἢ Ρτοίουπά τεβρεςῖ, ἀπά Ἵοηβίἀετεᾶ 
τηλῖ με δὰ ἃ γἰρῷιλ τὸ ργεδοῖ ἴῃς αοβρεὶῖ, 
“Ῥεοᾶιβε ἢε σουἹὰ πενεῖ Βρθᾶκ οὗ ἃ ἰοβὲ 
δοὺϊ νους ἰδᾶτβ ἱπ Πὶβ αγαϑ". ϑῖ. 
7οΒπ βῆσγδηϊκ ἔσοπι παδίν Ἴοοπάεγηπδιίοῃ 
μαι ἴδετε πιρπὶ Ὅς πὸ δἰϊει-σορτεῖ-- 
ἵνα ἡ χαρὰ ἡμῶν πεπληρωμένη ἡ. 

Μνες. 13. ες [ηϊγοά. ὑΡ. 254 ἴ. 



ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ͂. 

ἘΠΙΣΤΟΛῊ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΡΙΤΗ.; 

τ. " Ὁ ΠΡΕΣΒΎΤΕΡΟΣ Γαΐῳ τῷ ἀγαπητῷ, ὃν ἐγὼ ἀγαπῶ " ἐν ἀληθείᾳ. "3168 
2. ᾿Αγαπητέ, περὶ πάντων εὔχομαί σε “ εὐοδοῦσθαι καὶ ὑγιαίνειν, ἢ 31οδα 
καθὼς " εὐοδοῦταί σου ἡ ψυχή. 4. ἁ ἐχάρην γὰρ λίαν, ἐρχομένων ς ΤΟδεν κνΐ. 

ἀδελφῶν καὶ μαρτυρούντων σου τῇ ἀληθείᾳ, καθὼς σὺ " ἐν ἀληθείᾳ ΠΕ 
8 2 Ἰοδη 4. 

“περιπατεῖς. 4. 'μειζοτέραν τούτων οὐκ ἔχω χαράν, ἵνα ἀκούω τὰ ἴ 1 7981. 4. 

λίῳαννου ; ἴωανου Υ ΙΒ ; ἰφᾶννου ἐπιστολη Ὗ ΟἉ, πιᾶῃΥ πιίπυδο. ; ἰῳᾶννον 
“«πιστολη καθολικὴ Υ ΙΟῚ, τοῦ; ἐπιστολὴ τριτὴ τοῦ αγιον ἀποστολου ιωῳαννου ], ; 
τον ἀντου αγιον ἰωᾶννον τον θεολογον ἔπιστο ἢ τριτὴ 05; ἐπιστολὴ τὸν αγιον 
“Ὅποστολον και ηγαπήμενον προς γαῖον ιωαννου 4. 

3γαρ ΑΒΟΚΓΙΡ, ϑυγεῦο μὰ, σορ., ΝΗ, Νεβέ. ; οπι. δ, Νᾳ., 54}., ΑἼεἰδ,, Ασπη., 
ΤίβοΣ. 

5 χαραν ΦΑΟΚΓΡ, Τίδομ., ΝῊ (πιᾶτᾷ.), Νεβι. ; χαριν Β, Νε., Οορ., ΝΗ. 

ΤῊΕΞ ΤΉΙΕΡ ΕΡΙΒΤΙΕ. 
τ ἣν, 1-4. Αὐἀὐάτεββ δπᾶ (οπηπιεπάδιοη, 
“ἼΤΒε ΕἸάεσ τὸ ἀαΐυβ τῇς Ὀεϊονεά, ννῇοπὶ 
1Ἰονε ἰπ Τγυῖῃ. Βεϊονεά, ἰῃ 81] τεβρθοῖβ 
ΙῬγαν πὲ ἴδοι πλαγεβὲ ὑγοβρεσ δηά Ὀ6 
ἄπ Βεδι ἢ, ἐνεὲπ 848 ἴδ 800] ργοβρεγοίῃ. 
ἙΟΓῚ 'ννὰ8 Ἴχοεεάϊηρὶν εἰδά νἤεη Ὀγεῖῃ- 
τεῦ νου] σοπια αὐ, τεβέϊξυ ἴο τῆν Ττατῃ, 
Ἔνεὴ δ8 ἴδου ψδίκεδὲ ἰηῃ ΤἸταῖ., Α 
δτεδῖεσ ρἰδλάπεββ ἴλη 118 1 ἢᾶνε ποῖ--- 
ἴδιας 1 βῃου!ά πεᾶσ οὗ τὴν οἰ] ἄγη ννδλικίπρ 
ἦπ τῆς Τα." 

γεν. :. ὁ πρεσβύτέρος, δες [Ιηϊτοὰ. 
ῬΡ. 251 Η. ἐγώ, Βεε ποῖε οῃ 2 [οῇπ ὶ. ἐν 

ηθείᾳ, βεε ποῖα οῃ 2 Ϊοὁδῃ ἱ. 
Ψψεσ. 2. Οὐ 1μἄνν, 8εν. Οαἱΐ, οὮΔΡ. νἱ!.: 

“ ΕἸανία σνουἹά Ὀς ἃ πηίγδοϊς οἵ ρί εἴν, ἰΐ 
Ξ8ε νναβ8 θὰϊ Π41 δβ οδγεΐῃϊ οἵ πεσ βου] ἃ8 
886 ἰ8 οὗ με Ῥοάγ. Τῆς Ὑἱβϑίηρ οὗ ἃ 
Ῥίτωρ! ε ου δεῖ ἕδος, ἴῃς βεΐηρ οὗ ἃ ψηδῖ, 
ἍΜ] πᾶκε μὲς Καὸρ δε στοοπλ ἴογ ἘΝῸ οἵ 
ἄἄγες ἄδυβ, ἀπά β8ς τα πκβ ἔπε ἃτε νΕῪ 
τΑβῇ ρεορῖίς ἴπαὶ ἀο οὶ ἴδκε Ἴᾶγε οἵ 
πΠίπρβ ἰῃ εἰπλε." Ραπη, Ῥγμὲἐς οὔ 8ο]}- 
ἀμφ: “δε ἰδ οὐτίουβ τὸ ναβῃ, ἄγεββ δηὰ 
ετέυσης μἰβ Βοάγ, δυξ οᾶγεῖεβ8 οὗ πὶβ 
οὐ. ΤΏε οπς 58ὴ4}} πᾶνε πιᾶπῪ Ἡουγβ, 

τῆς οἴδεῖ ποῖ 80 πιδὴν Μίπυϊεβ." περὶ 
“πάντων, ἀε ο»νιέδης, νὰ σθαι καὶ 

ὁ γιαίνειν, ποἱ ῥγὰῶ ονινέδιι5, "ἀῦονε 411} 

τοῖηρθ", Τῆς ἰδἰΐεσ 'ὑ8ε ἰβ ερὶς (ε. 9.» 
Ηοπι. 1|. ἴ. 287: περὶ πάντων ἕ; 
ἄλλων), ἀηά ρτοβρετσίν δηὰ Βα! γαῖα 
ποὶ ἴπε σηνιμια δοπα ἴῃ ἴῃ Αροβεὶς᾿ 8 
εδεἰπιδίίοη. εὐοδοῦσθαι, ““ρτοβρετ" ἱπ 
ννοσ ἱγ πιδίίειβ. Ττουῦδῖε ἴεβὲ8 Ἄοδδτ- 
Δοῖε. “ ξοοά Κηίρμι 18. Ῥεβὲ Κποννῃ 
ἰῃ δίς, ἀπά α ΟἸγβείαπ πὶ ἐπα τἰπις οὗ 
ἴτοῦθ]ε ἂηά δάνεγαί ἐν"; δπὰ αδίυβ ἢδά 
βιίοοά τπε ἴεβῖ. ὙμῈ ΒοβΈ ΠΥ οἵ Ὀϊο- 
ἔοΡἤ 68, ῬσοραὈν ἃ ννε]]-ἰο-ο πηοηλρεῖ οὗ 
τ8ε Οδυτγοῇ, δά ἰδββεηςὰ ἢΐ8 τπηδἰπίεπαπος 
εὐοδοῦσθαι) ἀπά αβεοίεά δὶ8 Πεϑτῃ 
ὑγιαίνειν), γεῖ 581, Ἰοππ πᾶ8 οἠἱυ δά- 
τηϊτδείοη ἔοσ ἴδε βρίγὶξ ἢς μδβ πιαπιίεβιά 
δηὰ οοπηπιεηάφιίίοι ἴοσ ἴ8εῸ ραγὶ ὃς [88 
Ῥἰαγεὰά. 

νες. 3. ἐχάρην, 8εε ῃοῖς οη 2 Ϊ0δπ 4. 
ἐρχομένων, τερελιεαάϊγ, ποῖ ὁπ οης ρᾶτ- 
τους οοςδβίοη ἀλθέντων). Τῆς ἱπίπες- 
δηῖ Ὀγείδγε (ας γείδεμ σε Βγῆάεγ) νετε 
αἰννᾶγβ δῖ ὑνογκ, ροίπρ ουΐ ἔτοπὶ Ἐρἤθβυθ 
οἡ τποὶς πιϊβδίοηβ ἂπά τεϊυγηίης ὙΠ 
ἐπεῖς τερογῖβ. Οὐ. νυ. 5-6. 8εε ἱπιτοά, 

Ῥ' 247. ᾿ 
ες. 4. Οὐ ϑεπεςο. Εῤ. χχχίῖν.: “5 

δρτὶοοἶαπὶ ατδοσ δὰ ἐγυσίυηι ρεγάυςϊδ ἀε- 
Ἰεςιδί, 5 ραβῖοζ εχ ἔοείῃ ρτερὶβ βιιΐῖ Ἴσδρὶτ 
νοϊυρίδίεπι, 8ἱ δἰ υπιπυπὶ δ πὶ ὩΕΠΊΟ 
αἰΐϊες ἱπιαδῖυς φυλτ δά υ]εβοεηξίδπι {1118 
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: προς ε ἐμὰ τέκνα ἐν ἀληθείᾳ περιπατοῦντα. 
ἦν. 15; 
Ῥῃὶ 
το; 6α! 

5 Με τ προπέμψας " ἀξίως τοῦ Θεοῦ Με, ἥροπ' μψας " ἀξίως τοῦ Θεοῦ. 

1 Ήεθ. χιϊ. σ,. Κα )οδη 11]. 22 γε. 14 Ρείεσ ἱ. 
1 Οας. χνΐ. 6, σὰ; 2 Οοσ. ἱ. 16. τσ γΒεβ8. ἰΐ. 12 

λὰεν ΟἾΚΕΡ; ἐν τη ΑΒΟ", εἀά, 

δ: “--- 

5. ᾿Αγαπητέ, πιστὸν ποιεῖς 

ἘΝ δ δὰν " ἐργάσῃ 3 εἰς τοὺς ἀδελφοὺς καὶ εἰς τοὺς ὃ ' ξένους, 6. οἱ ἐμαρ-- 
. τύρησάν σου τῇ ἀγάπῃ " ἐνώπιον ἐκκλησίας ̓  οὖς ' καλῶς ποιήσεις 

Ἵ. ὑπὲρ γὰρ " τοῦ ὀνόματος ἐξῆλθον ὁ 
1ο. τῇ Αςἴδ χν. 3, Χχ. 38, χχί. 5: Εοπ". χν. 24: 
; Οοἱ. ἱ. το. οΑεῖδξν. 40, 41; τ Ῥεῖετ ἷν. 14, 16.. 

3εργαση ΜΙ ΒΟΚΙ;Ρ, εἀά. ; ἐεργαζη Α, να. (φνέἀφμίά οῤεγαγί5). 

ϑδεις τους ΚΡ; τοντοὸ ΜΑΒΟ, Νεξ., ϑυτῦο ρᾷ, Ν ᾳ., Οορ., 888., ΑεῖΒ., Ασπι., οἀά. 

4 εξηλθαν 38, εἀά. 

δβιιδτῃ Ἰυάϊοεῖ : φυϊά ἐνεηῖγε ογαάϊβ ἢ18 4υΐ 
ἰηρεηία εἀυςανετγιηῖ, εἴ 48 ἰδηογα ἔογ- 
ταλνετυπὶ δάυϊα βυρίϊο νἱάεπι}" Ευ. 
δες. Η:ὃ. (φυοϊεὰ Όγ Ϊετοπλε οἡ ἘΡῆἢ. ν. 
4): “Ἐπεὶ πυπιαύυδη), ἱπαυϊξ (Ποπλπυ8), 
151} 8.18 πὶϑὶ οὐπὶ ἰγδῖσεπι νεβίτυπι νὶἀε- 
τί 8 ἵπ οατίϊδῖε ". μειζοτέραν, ἃ ἀουδ]ε 
οομηρασ.; οὗ, ἐλαχιστοτέρῳ (ΕΡΉ. [ἰϊ. 8) ; 
ΟἿ “16886γ᾽᾽; αεγηι. »εΐγεγε. τούτων: 
1η18 8ὲ οὗ ἴπε ρίας. (ταῦτα) ταῖδει ἴπᾶπ 
δε βίηρ. (τοῦτο) ἰδ οογηπιοθ. ϑεε Μουΐ- 
τοη᾿β Ἡ έμεν, Ρ. 201. ἵνα, ερεχερεῖίς οἵ 
τούτων. Οὐ. ἔαιο 1, 4Δηά βεε ποίδοῃ ἱὲ 
]οδη ἰ. τ᾿. τέκνα ἱπιρ|168 ἴπδὶ ααίυβ 
νν88 ἃ οοηνετῖ οὔϑι. Ϊοῆπ. Οὗ τηᾶτγρ. ποία. 

γν. 5-.8.. Το Ῥυῖν οἵ Επιοτιδίηὶπρ 
ἰπεγᾶης Ῥγεδοπεσβ. “ Βεϊονεά, ἰΐ 18 ἃ 
ννοτῖς οὗ (Δ ἐμαὶ που ἀτὶ ἀοίηρ πῃ ΤΥ 
τχελίϊηθης οὔ ἴῆε ὑγεϊῆγεπ, ϑβίγδηρεῦβ 
ὙΠ ΠΑ], ὙΠΟῪ τεβεϊβεὰ το τὰν ἰονε Ὀεΐοσγε 
τῆς Οπυγοῖ; δηά ποὺ νυν ἄο ννγεῖ] ἴῃ 
Βρεεάϊηρ ἴμδπὶ οα {πεῖς ΨΥ ὙνΟτΈΕΥ οὗ 
αοά. Ἐοτγ ἰεὲ ννᾶβ ἔος ἴδε βακε οἵ [δε 
Ναπῖθ ἴπαῖ ἔμεν ψγεηὶ ἑογίῃ, ἰακίηρ πο- 
τοίηρ ἔτοτη ἴῃς αεπεϊεβ. Ὗνὲ τδεγείοσε 
8τε Ὀουηᾶὰ (ὁ υπάετιδκε ἔος δυο, τπαᾶὶ 
ΨῈ ΤΏΔΥ γον ἔε! οννε νου κοῖβ νυν τῆς 
τη." 
Α φοπίρδην οἵ γείξενάε Βγώάεγ δδὰ 

τεϊυγηεὰ ἴο Ἐρδεβυβ, ἀπά ἴῃ γερογίηρ 
οὗ {πεῖς πικίβδίοη δ ἃ τηδεϊίϊπς οἵ τπ6 
ΟΒυτοῦ Παᾶ τηδάς βρεςῖδὶ πιεπιίοη οὗ 
ἴδε Βοβρί ταν οὐ αδίυβ. Τῆς Αροβεῖε 
ςοπιπιεη 5 Πΐπὶ δηά δίἀ5 Πἰπὶ σοητίπας 18 
ξοοά οἢῆςε8. 

γες. 5. Τῆς δάϊεςεῖνε πιστός 15 εἰἴΠετ 
δοῖ., “δε! ανίπρ" (οὖ. Ἰοῆπ χχ. 27), οἵ 
Ῥαδδβῖνε, “"" νογτῆν ἴο θὲ δα! ἰονεά," “ τταϑί- 
ψοσίηγ ᾽" (ςΥ. 2 ΤΊτ. ἰϊ. 2). [τ 18. ραββίνε 
Βεῖα, ἀπά ἴξ 18. ννε]] Ἔχραἰηοά ὉγῪ (ξου- 
πλεηΐϊὰ8 48 δαυϊναίεης ἴο ἄξιον πιστοῦ 
ἀνδρός. ΤῊς ρεςυ]ατίεν ἴ8 τῃδξ, Ὁ ἃ βογὶ 
οὗ Βγυραδίίαρε, {πε δάὐεςξίνε ἰ8 ἰγαπϑίεγσεά 
ἴτοπλὶ ἴῃα βυδἠεςσείνε ἴἰο ἴπε οδ]εςῖἶνε. 
Ττδηβίενε : "ΎΒου τηακεβὲ νῃδίθνογ ποὺ 
ννοσκαβὶ οα ἴῃς Ὀγοίῆγθη ἃ δεϊθνίησ δεῖ, 
ἃ νοτκ οὗ (αι. [τ νᾶβ ποῖ πλεγα Πποβ- 
Ῥ᾿τΑΙ τ Ὀαῖ ἃ τεϊϊρίουβ βεσνίοςς. Ὑνεβῖ- 
οοἴβ τεηδοσγίηρ : “τοῦ πηλκεδὲ βυγα 

ΨὨδίβοενεσ ἴμου ἄοεβι " ρίνεβ πιστόν Δπ 
πὑποχαηηρίοἀ ἀπά ἱπάςεὰ ἱπιροββίδ]ς τηεδη-. 
πε. ποιεῖς, Δλοῖ. οὗ Βαδέϊιδ] δηά Ἵοη- 
βίδπι Βοβρι τα! ν ; ἐργάσῃ», ἃοτ. οὗ εΔοἢ 
Ῥατγίίουϊαι δοῖ. καὶ τοῦτο, “πὰ (αὶ 
10; ποτε ὈΟΠΊΏΟΠΙΥ καὶ ταῦτα (7. 
Ἡεῦ. χὶ, 12). 

Ψνες. 6. Οη τῆς δπαγίῃσουβ ἐκκλησίας, 
8εε ποΐε οὔ 2 ]οῇη το. καλῶς ποιήσεις. 
δβ ἴδε βεῆβε οὗ “ ρίβλβε᾽᾽ ἰῃ τῆς Οχγ- 
τγποδιβ Ῥαρυτί; 4... 300, 3-6: ἔπεμψά. 
σοι διὰ τοῦ καμηλείτον Ταυρείνον τὸ 
πανάριον, περὶ οὗ καλῶς ποιήσεις ἀν- 

ά μοι ὅτι ἐκομίσον, “1 8επὶ 
Ἣὰ τῆς Ὀτγεδλά-δαβκεῖ ὃν πες Τδηλοῖεοσ 
δυτίηυ8 ; ρ[εδβε ἰεῖ πε ὕανε ψογά δραὶῃ 

τπαῖ γοῦυ ροῖ 1". προπέμψας: ψὨεη ἃ 
ἙΔΌΡΙ νἱβἰϊεὰ ἃ τον, ἰδ 'ν88 οὔβ' 
Οἡ δὶ8β ἀεραγίυτε ἴο εβοογὶ δἰπὶ οὐ ἰδ 
ΨΆΥ (Πυἱρδιίοοι, ἤτον. Ηεὐ., οα Μαῖϊ. ν. 
41). Τῆς ρτδοίουβ ὑδᾶρεὲ νγὰβ οὐρβεσνοά 
ἴῃ τῆς ρεπιινε Οπυτοῦ, ἀπά [τ ἀρρεᾶσβ. 
ἴο ἢανς ἱποιυάεὰ τῆς ξυτηϊβῃίηρ οὗ ῥτο- 
νἱβίοη ἔἕοσ ἔπε Ἰοῦγηεν (ο΄. Τιῖϊ. 1. 13). 
ΩΓ. οπι. Οα. χν.,74: χρὴ ξεῖνον παρεόντα. 
φιλεῖν, ἐθέλοντα δὲ πέμπειν, “ »νεϊσοπηα 
τῆς σοτηίηρ, βρεθὰ τῇς ρατιϊηρ διυεδὶ ᾿". 
ἀξίως τοῦ Θεοῦ, “ἴῃ ἃ πληπεῖ ΟΕ Υ οὗ 
αοά," ἐ.ε. (1) “ ϑίποε {18εὲν τα αοά᾽β 
τερτεβεηϊδεῖνεβ (]1οῃπ χίϊὶ. 20), τοοί! ἐλγ'- 
ἘΕναηρεϊἐδίεπισεν Οοίίος Ἰεγᾷ ἐπέ 
(ΗοἰτΖηλ.), ἔγεδὶ ἴμεπὶ 88 γοὰ Ψψουά ἰτεδῖ 
αοά"; (2) “ ϑίποε γοῦ δὲ αοάΐβ τε- 
Ῥτεβεπιδίϊνεβ, ἔγεδῖ πεῖ δ8 αοά νουϊά 
τγεδῖ ποτ". 

Ψες. 7. τοῦ ᾿Ονόματος, ες. οὗ 7658. 
(σῦσ. Αςιῖβ ν. 40, 41). Ὑπεῖα 18 ρεσδδρβ ἃ 
τεξεσθηςε ἴο {Π|8 νεσβε ἴῃ ἴρπαι. αἀ Ἐῤλ. 
νἱ!, τ; εἰώθασι γάρ τινες δόλῳ πονηρῷ τὸ. 
ὄνομα περιφέρειν, ἄλλα τινὰ πράσσοντες 
ἀνάξια Θεοῦ. ΟΥ̓ 1. τ: δέδεμαι ἐν τῷ 
ὀνόματι. ἐξῆλθαν, 8ς. ἔτοπι Ερδεδβυδ, [μς 
βεδίῖ οὗ τῆς Αροβιὶς δηά βεγείογε ἴΠ6 
μελάαυατγίειβ οὔ ἴδε Οδυτοῦ ἱῃ Αβία 
Μίποσ. ΟἿ. Ιπισοά. Ρ. 247. μηδέν, 8εε. 
ποῖε οπ χ Ϊόδη ἴϊ. 4. Ψνίπεν (Μουϊτοπ᾽ 8. 
ΜΝ πες, Ρ. 463, ποῖε 1ὴ ἄγαν ἃ ἀϊβιϊποϊίου, 
ΡεΙδαρθ ἴοο δης, Ὀεῖϊνεεξη λεμβένειν 
παρά τινος ἀπά λαμβάνειν ἀπό τινος. 
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μηδὲν λαμβάνοντες “ ἀπὸ τῶν ἐθνῶν. 8. ἡμεῖς οὖν " ὀφείλομεν ἀπο- ἢ τὰ Θό. 

λαμβάνειν 3 τοὺς τοιούτους, ἵνα "συνεργοὶ ' γινώμεθα τῇ ἀληθείᾳ. ο. ἀν μον; 
Ἔγραψα ὃ τῇ ἐκκλησίᾳ - ἀλλ᾽ ὁ " φιλοπρωτεύων αὐτῶν Διοτρεφὴς οὐκ. ἐῆομαι. 
ἐπιδέχεται ἡμᾶς. 1ο. διὰ τοῦτο, ἐὰν ἔλθω, " ὑπομνήσω αὐτοῦ τὰ 6 τεῦ. Βοτα. χνΐ. 
ἔργα ἃ ποιεῖ, λόγοις πονηροῖς " φλυαρῶν ἡμᾶς ̓  καὶ μὴ ἀρκούμενος ΣῊΝ 
ἐπὶ τούτοις, οὔτε αὐτὸς ἐπιδέχεται τοὺς ἀδελφούς, καὶ τοὺς βουλο- οἱ « ζοτ. 
μένους "κωλύει, καὶ ἐκ τῆς ἐκκλησίας " ἐκβάλλει. 11. ᾿Αγαπητέ, " μὴ τ Μειέ:ν. 
Ὁ Εῷ Μεαῖι. χχ. 27. 

39. Υ7]οδπ ιχ. ώ.. 
ν ]οδῃ χίν. 26; 2 Τίωι. ἰϊ. σς; Τίς. δ, 1. 

ΖΣ οχ. χὶΐ. ο; Ρβ. χχχνὶϊ. 27. 

45. 
ΝῚ Τί; ν. 13. χ Μεεκ ἰχ. 

1 εθνων ΚΙΡ; εθνικων 9 ΑΒΟ, εὐά. 

3 απολαμβανειν ΚΙ; νπολαμβανεῖιν ΜΑΒΟ", εἀά. 
Ξεγραψα: δλάά τι 93ΑΒΟ, Οορ., 848., Ασῃ., οὐά. 

ΤᾺὨς ἔοσγπλοσ νου πανε ὕεεη υϑεὰ ἤεῖε 
Βαά πε ἀεπεῖ]6β “ 2 γοζεγγεὰ δῷ ἀοκπον,- 
Ἰεάρτηεπε; {πε ἰαξῖες ἱτηρ!ϊεβ ἐχαφέξον. 
ΤὨς πηϊβδιοηατῖεβ πιίρδε ἢᾶνε δοςεριοὰ 
τηλϊηϊεηδηςς (Μδεῖ. χ. το), θυῖ κε 8ι. 
Ῥδὺ] ἴμεν νναϊνεά ἐπεὶ ερδι, “ τῆαὶ τπεν 
ταῖρι οαῦδε πο δἰηάταηςς ἴο τῆς Οοβρεὶ 
οἵ ΟΒεῖβι " (1 Οοσ. ἰκ 

γες. 8. ἡμεῖς, εἐπηρῃδῖῖο ἰπ οοπέγαβε ἴο 
ἴῃς Οεηεεβ. ὀφείλομεν, οἵ πιοταϊ] Οὐ Ϊ:- 

οη, ὅεῈ ποΐεοη σ Ϊοδη ἴϊ. 6. ὑπολαμ- 
βάνει, σμδοίῤεγε, “ τεςεῖνε ΠΟΒρΙΓΔΡΪΥ "᾿ 
( εσθαι), 
τοϊεςοη ̓. Οὔβεγνε {186 Ἡγογέεῤῥεϊ---- 

ἑαμβάνοντες, ὑπολαμβάνειν. συνεργοὶ 
τῇ ἀληθείᾳ : 4 ἀϊνϊδίοη οἵ Ἰαῦουτ. [ἴννε 
οληποῖ ῥγεδοῖ [86 ΟΘοβρεὶ ουγβεῖνεβ, νναὲ 
ΤΩΔῪ ὮΕΙ͂Ρ Οἴπεῖβ ἴο ὅο ἰτ. ΝΠ Α τὴ σατεν, 
ΠΟΠΊΡΑΠΩ [ἰδ πβδίοπαγυ δπίεγρειβε ἴὸ 
18 εχρίογαιίοπ οὗ ἃ τηΐῃς, βαϊά : “1 Ψν}}} 
ἔο ἄονι 1{γου νἹ}] μοϊὰ δε τορεβ ".. 

γν. 9-το. ΟΒυΣ βἤπεβ8 οὗ ΠὨοίσερῃςβ. 
“1 ντοῖε βοπειβίηρ ἴο 186 Οδυτοι, Ρυῖ 
Ὀἱοίτερμεβ, ψῇο ἰἴονεῖδβ ῥσε-εταίπεηςς 
ονὸσ ἔπεπὶ, ἀοιἢ ποῖ τεςεῖνε υ8. ὙΒεῖε- 
ἴοτε, 1 Τςοπιθ, 1 8411] οδ]] ἴο σεσηδῆ- 
Ῥγϑησε Πὶβ ννοσκβ ὨΙοὮ ἢς ἀοεῖδ, γα προ 
δθουϊ υ8 ἢ εν] τνογάβ ; δηά, ποῖ οοη- 
ἴεπε {πεγενήτῃ, πείίπες ἀοιῆ ἢα Πἰπηβεῖ 
τεςεῖνς {πε Ὀγείδγεη δηά (πεπὶ τμαὶ νου]ά 
86 Ρῥγενεηίειῃ δηά οδδβίειῃ ουἱ οὗἩ {δε 
Οδυσοῖ." 
“ες Ζννεοῖκ ἀεβ 3. Βείεξεβ ἰερὲ ἴῃ ἄδς 

ἙἘτηρίεδίυηρς ἀες αδβεγευπάβομαιι ρεβεη 
Μαπάεγηᾶε ΟἸΔυΡεπβροίεη " (ἩοἰἰΖτη.). 

Ψεῖ. 9. ἔγραψα τι, «ἃ ὑτίεἶ Ιεϊῖει οὗ 
ςοπηπιεηἀδλιίοη, συστατικὴ ἐπιστολή (2 
Οος. 1. χ), ἱηισοδυςὶ πρ απὰ δυςδβοσιβίηρ 
ἃ ζοτρδηνυ οὗ Ἰάπεταπὶ ὑτείμγεη, ῬΙΟΌΔΡΟΙΥ 
ἴδοθε τεΐεστεὰ ἴο ἰῇ ὑ. 5. φιλοπρω- 
τεύειν, “Ἴονε ἴο ὃὲ τέ, ἰο ΒΕ ομί εἶ" (ὅπαξ 

ν). Τῆε πουῃ ἰβ φιλοπρωτεία 
δηά τδς δά). φιλόπρωτος (Ροΐγ»., ΡΙα). 
προάγειν (2 ]οῆπ 9) ἀπά φιλοπρωτεύειν 
ἅἄεποίε ὕνο ἰεσηρεῖβ ψῃϊοἢ ἀϊδευγρεὰ ἴῃς 
Ομ βιίδη 1 οὗ Αβία Μίπος----ἰ πιο! εοῖυδ] 

ΚΕ υὑπάεγ ΟΠΘ᾽Β 

δτορᾶποε δπὰ ρείβοῃδὶ ἀρρτδῃάϊβεπγεηῖ. 
αὐτῶν τείετε κατὰ σύνεσιν ἴο ἐκκλησίς. 
οὐκ ἐπδέχεται ἡμᾶς, “ἀοτῇ ποῖ τεςεῖνς 
τὶς ἴῃ ἴῃς ρεζβοῃ οὗ τῇν ἀεἰεραίεβ " (οὐ 
Μαῖξ. χ. 40), ἐ.4.,) “ ἀϊδοννη εἰ ἢ τ δυῖπο- 

ες. το. ἐὰν ἔλθω: (ῃς ἀρεὰ Αροβιὶς 
ΜΠ Πῖ8 ΓΑ Πρ βίγεη στ σᾶπ ΟὨἹΥ “Πορς᾿ 
ε΄. νετ. 14) ἴο υπάετίακε (ἢς Ἰουγῃευ. 
ὑπομνήσω αὐτοῦ τὰ ἔργα, ποὶ “ τεπιϊηά 
Ηἰπὶ οὗ μἷβ νου ᾿᾿ (οοπιγαβὲ ἴῃς ““ψνοσῖς "᾿ 
οἵ αδἴυ8 ἴῃ νεσ. 5), δαὶ “ Ὀγίπρ Βῖ8 ὑνοσκδ 
ἴο τεσῃεηρσαπος," ὈῪ τοίη ἴπεπὶ δὲ ἃ 
τηεειίηρς οὗ τῆς Οδυτοῃ. 851. ]οδπ ἄοεβ 
τοῖ τὨγελίεη δχοοσηπιιπίςϑιοη ΟΥ ΔΗΥ͂ 
βοσί οὗ ἀϊβοίρ!ἰης, δας βἰταρῖν ἐπδὲ 6 Ψ}1}} 
βίδῖε 1πε δοϊβ ἀπά εἰ ἴμεπὶ βρεᾶκ ἔοσ 
Ἐδπετηβεῖνεβι Α ἰοεγδῖε στεςκοπίηρ, [ἰκα 
ται οἵ τῆς αν οὗ Ἰυάρπιεπε (οὐ. Κεν. 
χχ. 12)-ττῖο Βεᾶσ ἃ τος] οὗ 411] οὔς᾿ 8 
Ῥαββίοῃδίς βρεεςμεβ απὰ ἱποοηῃβίάοσαϊβ 
δεϊίοπβ. Οοηίταβε ϑῖ, Ῥαὺυ}8 [πγεαῖβ 
(1 Οοσ. ἵν. 21 ; 2 Ὅοσ. χ. 1ΐ, χῆ, «- 3). 
8:. ]ομη ἀεβετνοὰ τὸ δὲ οδιἱεὰ “τῆς 
Αροβεὶς οὗ ονε ". φλναρεῖν (περατὶ, 
νεγϑοπισαίπεη), οἵ το βῃ οδδιζεσίηρ. 
ϑυϊά, : φλύ, " φλήναφος καὶ λῆρος 
καὶ μάταιος λόγος. ΤῊε οδμδιϊες οὗ Πϊο- 
Ἰερῆεβ ννᾶ8β ποῖ ΟἹἹῪ ἴοΟ δἢ δὰξ πΊδ]6- 
νοϊεπὲ (λόγοις πονηροῖε). μὴ ἀρκ., δες 
ποίθ οῃ σ Ϊοδῃ ἰϊ. 4. εΕ . . « καί, οὗ. 
Ὁδπ ἵν, 11. κωλύει, ἐκβάλλει, ῥτεβ. 

ἱπιρὶ γίπρ πος {παῖ δε δοῖυδιν ἀϊά ἰτ δυῖ 
δῖ με ετἰοὰ τὸ ἀο ἰι. ἐκβάλλει, δεῖς 
ποῖ οὗ ᾿ἰξεγαὶ εὐεοϊίοη (ο΄. ]ομη ἰΐ, Σ55Ξ- 
Μαῖῖ. χχὶ. 12-- Μδίκ χὶ. 15) θυῖ οἵ εχ- 
οοπηπηυπίςδείοπ ἔτοπι ἴῃς εἰ οννβμῖρΡ οὗ 
τῆς οοηρτεσδάοηῃ. 
ν. ΙΣ, 12. Τεβεπιοηυ ἴο Ὀεγηοίτυβ. 

« Βεϊονεά, ἄο ποί ἱπιέταῖα ννῃδῖ ἰβ ρμδά δι 
σαὶ ἰδ ροοά. Ηε {παῖ ἄοεῖβ ψδαῖ ἰδ 
Τοά ἱβ οὗ ἀαοὰ; δε τῆι ἀοεῖδ ννμδί ἰ8 
ἁ μαῖἢ ποὶ βεεη αοά. Τὸ ᾿επηδίσίυβ 

τεβε χουν πδῖβ θεεπ Ὀόγπε ὉΥ 411 ἀπά ὈῪ 
τὰς Του ἰἴβεῖῦ; γεα, ἀπά ᾿ψνε τεβεγ, απά 
δου Κπονγοδὲ [π4ϊ ουὖζ τεβετηοπν ἰ8 ἔγας.᾿ 
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4 Ηερ, χἱῖ. ὁ μιμοῦ τὸ κακόν, ἀλλὰ τὸ ἀγαθόν. ὁ ἀγαθοποιῶν, ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐστιν " γ. 
ι:1 1288 ὁ δὲ; κακοποιῶν, οὐχ ἑώρακε τὸν Θεόν. 12. Δημητρίῳ “μεμαρ- 
ς έν. αἰ. 5, τύρηται ὑπὸ πάντων, καὶ ὑπ᾽ αὐτῆς τῆς ἀληθείας ̓  “ καὶ ἡμεῖς δὲ 

ε2 Ἰοδη 12. 
εἶδον 

ὍΚε τίνι δ᾽ λαλήσομεν. ἘΞΕΙ μλέσαμα. τ5.ς 
Ἰλμε,δι τον " φίλου " κατ᾽ ὄνομα. 
14. Ξε ἰοβὴ χί. τσ; Ἀεὶς κχνίΐ. 3. 

μαρτυροῦμεν, καὶ οἴδατε ὅτι τἦ μαρτυρία ἡμῶν ἀληθής ἐστι. 
13. Πολλὰ εἶχον γράφειν, ἀλλ᾽ οὐ θέλω διὰ μέλανος καὶ καλάμου 

σοι γράψαι "ὁ 14. ἐλπίζω δὲ εὐθέως ἰδεῖν σε,ῦ καὶ " στόμα πρὸς στόμα 
15. Εἰρήνη σοι. ἀσπάζονταί σε οἱ " φίλοι. ἀσπάζου 

Β ]οΘδΒῶ χ. 3. 

τ δε ἴ,, Οορ., Αεέδ,, Αστῦ. ; ο ΜΑΒΟΚΡ, 5γερδ, Υᾳ., 588., οἀά, 
Ξοιδατε ΚΙ,Ῥ, 5γτδο ρᾷ, Αδβίβ, ; οιδας ΜΑΒΟ, νΕ., Οορ., 548., Αται. 
5 γραφειν ΚΙΡ; γραψαι σοι ΜΑΒΟ, εἀά. 
ὁ γραψαι ΚΕΡ; γραφειν ΜΜ3ΑΒΟ, εὐά. 
διδεὶιν σε ΝΚΕΡ; σειδειν ΑΒΟ, εἀά. 

Μετ. σσ. Α ψναγηίηρ ἀραίηβε ενῖϊ εχ- 
ἃταρὶς. ΤῊΣ ῥγεβ. ρασιοίρίεβ ἀγαθοποιῶν, 
κακοποιῶν ἀεηποῖς εοπνμᾶμος ἐπ απά 
ῥγαρέίες οΥΓ Βοοὰ οὐ Ῥλά. ϑεε ποίε οἱ 
1: Ἰοδη 1. 6. ἐκ τοῦ Θεοῦ, “24 «οἰϊϊά οὗ 
αοά" (εὖ. τ Ἰοδη ἰἰΐ. το). Οὔβεῖνς δε 
ξεηεοπεβα οἱ τς Αροβίίε: τῆς παδῖίυγαὶ 
ἀρνυῴνὶ ΜΞ ἐκ τὸν Θεοῦ οι θ δε ἐκ 
τοῦ : ]οδη ἐἰΐ. 8), θυξ 6 βᾶγβ 
οὐχ ἑώρακεν ἣν Θεόν. 

νει. 12. Αρρ!οδοη οὗ δε ναζπίηρ 
ἃραϊπϑὲ εν} εχδῖηρῖε: Πὸ ποῖ ἰπχϊϊδίς 
Ὀιοίγερδαβ, Ὀαι ἰπλϊδῖε Ὠεταείγίαβδ. Ὠ6- 
τηεῖσί 8 νγᾷ 8. ῬγοῦΑΡΙΥ ἴΒς δεᾶγες ({9εδεν- 
ὀγίηρε) οἵ τῃε ερίβεῖςσ. Ὑμεῖς ἰ8 πὸ 
τελϑοη ἔοσ ἰδεπ για πίπι νὴ Ὠεπιο- 
τῆυβ τῆς 5] νογδι ἢ οὗ Ἐρδεβυβ (Αςῖδ8 
χίχ. 24).- Β. ὙΝ εἰ88 (Εἰπ]εἰἐ.), ϑυρροτθηξ 
18 εςοΙεβία βε 81 ἱπιεγργείδιίοη οὗ 2 Ϊομη 
(8βεε ἱπίγοά. Ὁ. 254) ἀπά βπάϊηρ 4 τεΐεγ- 
εῆοε ἴο ἰξ ἰῃ 3 ΙΌμη 9, τερατάβ Πεπιο- 
ἐῖυβ 45 ἴδ τεοὶρίεπὶ {βριβίάνρεη οὔ τς 
ἴοτπλες---α τησπιρεῖ οὗ ἐδε ΟΠυτοῦ ἀπά ἃ 
ϑιγίκίηρ ςοηϊσαδὶ ἴο ἢἰβ ἔξ! ονν- θα 6 Γ 
Ὀϊοίσερμεβ. Βυῖ ενἰἀεπεῖν πὲ ψὰ5 ἃ 
βίγδηρες ἴο αδίυβ δπὰ πεεάδεά ἱπισοάυς- 
τίοη δηά Ἴοοπιπιεηδτίοη. ὅ8ι:. Ἰοδη ρίνεβ 
δἰπὶ ἃ τὨγεείο! ἁ τεβεϊπιοην : (1) τπᾶΐ οὗ 
τῆς ψῆο]ς ΞΟΠ αΜΠΙΕΥ αἱ Ἐρπρβῦς (ὑπὸ 
“παντωνὴ; (2) (μι οἵ ““ἰἢε Γτυΐῃ " (δες 
ποΐίδ ου ἵ Ϊοδῃ ἱ. 8): δς ζυ18|16ὦ τῆς τε- 
αυϊτετηεηδ οὗ ἴπΠε αοΒβρε: δηὰ ἐχετρ! !Βεά 
ἰϊ8 Βανίηρ ρονγεσ; (3) ἰδδὲ οὗ τῆς Αροβεὶε 
δηά δι᾽8 ςοΙΙεαρυεβ δὲ Ἐρβεβυβ (ἡμεῖε) : 
δε δᾶ ἰοηῷ Ὀεεπ Βοπουγεά ὃγ Πίβ ςοη- 
ταυη 48 δῇ επιροάϊπηεηϊ οὗ πὸ Ττυῖῃ 
(μεμαρτύρηται), ἀπά {πε Αροβεϊε ἐεβϑιίῆςεβ 
ἮΝ Πεπ Ὡς 18 ρΌΐηρ Ἀπιοηρ' βίγαηρετθ 
ἱφηογαπὶ οἵ μἰβ ρᾶβὲ (μαρτυροῦμεν). καὶ 
..... δὲ, βεε ποῖα ο σ [οδη ἱ. 3. οἱ 
ὅτι, κιτιλ. : Ῥεσδυβε 51. [οδη Κπενν Βίπι 

80 ψε}]]. εχηείσίυ δεϊοηρεὰ το (δς 
Οδυτοῦ οὗ Ερδεβὺβ δηὰ τνᾶϑ ὑγοῦδ νυ ἃ 
οοηνοτῖ οὗ δε Αροβιϊες. 

γν. 13-15. Ἴδε Οοποϊυβίοη. “1 δαὰ 
τολην τδίηρα ἴο υτὶϊς ἴο ἴῃες, Ὀυ: 1 4πὶ 
ποῖ πηιϊηάἀοὰ ἰο ΡῈ στιπρ ἰο τδδς Ὀγ Ρεπ 
δηά ἱπκ. Ηονενεσ, 1 Πορα Ῥγεβεηῖν ἴο 
8ες ἴδες, Δηὰ τε 8841} (δ᾽ ἷς ββὰ ἴο ἔλεος. 
Ῥεδοςε ἴο ἰδεεὶ Τῆς ἔπεπάβ βαϊυῖε (πες. 
ϑδϊυῖε ἴῃς αἰεπάβ Ὁγ πδηγα." 

ΟΥ. 2 ]οδη, 12-13. Τα δἰ πεν οὗ 
τῆς Τοπουδίοηβ βυρρεβίβ ἴπδὲ (Π6 ἴνο 
ερίβεϊ ἐδ νγεγ ψτιτῖεη δὲ ἴΠ6 βάπια {ἰπ|6. 
Ὧε Αροβίϊβς πιεάϊιαιεὰ ἃ νἱβἰιδεϊοπαὶ 

οἰγουΐε (δες [πιγοά. Ρ. 347) π ἴδε οουζδε οὗ 
ΜὨΪΟ πε ψουϊά 8βες ὑοιϊῃ Κγτιία δηὴἁ 

Ἀττι ρά Γ τῆι ἱ εἴ, 13. γράψαι, δοτ. οὗ 6 οοτηρίεῖα 
ςοτηροδίκίοη πῃ 186 ΑΡοβεὶς᾿ Β πυϊπά ; γρά- 
φειν, ρτεδβ. οὗ ἔπε ργοςςβ οὗ ρυκτίηρ ἰξ οα. 
Ρᾶρετ. κάλαμος (ἰπ [μ] κάλ. γρα- 
φεύε), ἃ τεςά-ρεῃ, 85 ἀϊβειπρυϊ δηεὰ ἔγοσι 
Ύ ον, ἃ Βῃατρ-Ροίϊηϊοά Ξἐὐνς ἴοσ συστῖτ- 
ἱπρ οἡ ννὰχεὰ ἰδ Ὀ]εῖθ. ΡΙυϊᾶγοῦ (ον. 
29, 3) 88γΥγ58 δας Πεπιοδίπεπεβ, θη 
τηεάϊεδιίηρ δηὰ υτιτηρ, ννὰ8 δοουδιοπιοᾶ 
ἴο δίτε Πἰβ κάλαμος. 

Ψψεῖ. 156. εἰρήνη σοι, ἐδὲ, τὰς 

1 ιϑῃ στοειίηρ, ἸΡ ὩἿ ." (υά. νί. 

23, χίχ. 20), οἱ φίλοι, ἰοδε δὲ Ερμεβυδ: 
τοὺς φίλονς, (ῃοδς ννἱῖ Οαίαθ. 5., Ἰοδη 
κῆπον 411} ““γ πδπιθ," ἂπά ννουἱὰ δανὲε 
παηχοά {Ππεπὶ δά δρᾶςα ῥειτοιεεά, Ηςε 
μιά {δε ἔγιιε βῃορῃςσά β δεατὶ (οἷ. ]ομπ 
χ. 3ν ἴδε. ΟὨΪΥ Οἴποῖ ρίδος ψθοσα κατ᾽ 
ὄνομα οὐουτθ ἱἰπ Ν.Τ.). Ιγπαῖ., αὐ 
ϑηινγη., χῆϊ, 2: ἀσπάζομαι 'Αλκην, τὸ 

ν μοι ὄνομα, καὶ ον, 
ἶδας ἀσύγκριτον καὶ εὕτεκνον, καὶ πάντας 

κατ᾽ ἔνομα. 



ΤῊΕ ΟΘΕΝΕΒΑΙ, ΕΡΙΣΤῚΕ 

ΟΕ 

7ΌΡΕ. 



ὈΪο ἴΖθα ὃγ (τοοσῖς 



ἹΝΤΚΕΟΒΘΌΟΤΙΟΝ. 

ΟΗΑΡΤΕΕ Ι. 

Κεϊαξίοπ οὗ ἐπε ϑεοομά Εῤίδέϊς οὗ Ῥείεν ἰο ἐδε Εῤίδίϊε οὕ Ὑμάε.. 

ΤῊΕΒ μρεπογαὶ γεβεπιδίδηπσς Ῥεΐψεοη ἐπε ἔνο Ερίβι!εβ ψν}}} Ὀ6 ἀρραγεπέ 

ἔγοτῃ ἴπε πιαγρίπα! γεΐεγεησαβ ἴο πιῦ ἰεχὲ. ἴ ργοροβϑὲ ἤδγα ἴο σοπὶ- 
Ραγε τπ6πὶ [Ὠγουρῃοαῖ, βίαϊτίης πα γεάβοῦβ ψῃϊοῦ ἤανα ἰεὰ πὴ ἴο 

Ὀεΐΐενα παξ ἐδ ερίβι!ε οὗ δια νψὰ8 Κκθονη το δα δυΐδογ οὗ 2 Ῥείεγ, 

Ὡοῖ υἱοό υεγ5α.3 

Το Ὀερίη στρ, Ὀοΐῃ βέγ!α ἐμεπιβεῖνεβ βογναπίβ οὗ εϑια8 ΟἾγίβε 
Δηά δάάγεββ ἐπεπΊβεϊνεβ ἴο ἔποδα ΨῇΟ ἰῃ β8οπα ΨΑΥῪ Ὀείοηρ ἴο Οοά 

Δηά ἴο δεβὰβ Οῃγίϑε, ἀεϑιγίησ ἔμαξ ρεϑδοα τηὶρμξ 6 πιυϊεὶρ!εα ἀροη 
μεπι. 'νε ποῖος Πεγε σογξαίῃ αἰ δεγεποαβ οσσαβίοπεά ὈΥ {πε αἰβῖεν- 

ξποο οὗ ἴδε ψείϊεγβ ὍΔ. πιδγβ δἰ ἰάθπεςν ΟΥ̓ παπιίησ [ἷ8 Ὀγοῖμοῦ 
δαπΊεβ; Ρ. οἰαίπιβ δροβϑιίεβῃίρ. ὍΔ. δάάβ πῈ ργαγεγ ἴὼογ ΠΊΘΓΟΥ δπά 

ϑηά ἰονε ἴο ἔπαΐ ἔογ ρεᾶςε ; Ρ. ψῇο ἰβ ἀροιξ ἴο βρεαῖ πῆογα ἔα] οὗ 
ἴονε ἱπῃπχεαϊ ξεῖν, οπιίῖβ ἰξ ἤεγε, ἀπά οἤδηρεβ ἔλεος ἱπίο ες σίάδεν 

χάρις. ὅ. ἀεθπε8 Πἰβ γεδάδγβ 85 “"τἢς οδίεά ττῆο πανα Ὀδεη ὈῬεϊονεά 
ὈΥ Οοά δε Βαδίπεν ἀπά κερὲ βαῖς ἰῃ Φεβϑὰβ ΟὨγίβε'᾽; Ρὶ ἀδέεγβ ἔπε 
ποίίοη οὗ “ σα! ᾿᾿ το ἔπε τπϊγά ἀπά ἐεπέῃ νεγβεβ, δηὰ ἀνε 8 ἤετε οα 

Οοά᾽Β ἔγεε σίἔξς οὗ δίῃ (τοῖς λαχοῦσιν πίστιν) ἃ8 σῃαγαςζεγίϑεϊο οὗἩἨ Πίβ 
τεδάεγβ. Ηδ δάάβ8 ἔνο γεπιδγκαῦίε ρῆγαβεβ (1) {παΐ, Ὠγουρσῃ μα 
υδϑιίος οὗ οὐν Οοά δηά οὗ ουὖν ϑανίουγ δεβι8 Οἢγίβε, {Π 8 ἔα ἢ 18 
(2) δαυαῖν ργίνεσεά τ ἀπαξ οὗ πε πυρίξεγ (συ μεῖμοῦ τὰ ἀγὰ ἴὸ 

φεραγά ὨἰπΊ 88 γεργεβεπίίῃρ ἴῃς Αροϑέίεβ, οὐ ἔς Φενγβ, 8ἃ8 866 ῃ18 ἴο 

πα πιογα ργορδῦ 6), ἀπά πε επιρῃαβίβεβ (Π8 ἐχυδ εν οὗ δεν δπά 
Οεπηες ὃν τς ἀπίᾳας ἀ8ὲ οὗ Πΐβ ονῃ ἀοιδίε παπιε, ἴῃς Ηδῦτγεν 
““ϑυηιεοη " δάάδά το ἴῃς Οτγεεῖς “ Ῥεΐεγ," βυρρεβείησ ἔδμαξ δἰβ βυπι- 

Ῥαΐμίεβ ἐπιργαος Ὀοῖῃ. 'ε πηδᾶν σοπηραγε συ ἱεἢ ἐπ 8 ἔπε ἔγίεπα!ν γε- 
ἔεγεηςς ἴο 8.. δα! ἰη ἢ. 15, δῃὰ τῆς δβϑοςοίδιίίοη οἵ ϑίϊναπ8 στῇ 

ἴδε ψυγίξεν ἰη 1 Ῥεΐεγ. 

Δ Έονσ ἴδε ᾿υδιϊβοαίίοη οὗἩ δε γεδάϊηρβ δηά ἱηξεγργεϊδιίοηβ δάορίθά ἴῃ ἕῆς 1Ο]1ονν- 
πᾷ οδαρίεγϑ, δες οτί ἰοαὶ δηὰ Ἔχρ  δπδίοσυ ποίεβ. 

51ῃ νν δῖ (οἱΐοννΒ Ρ, βίδηάβ ἔοσ 2 Ρεῖεσ, ]. ἔοσ ]υάς. 
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Αἴζεν ἐπί8 σγεειϊίης Φ. ἴαγηβ αἱ οποα ἴο με ἱπιπιεάϊαξε οσοδδβίοιν 
ἴον δίβ ἰεϊῖετ. Ηδς παά Ῥεδεῆ ργεραγίησ, ἢς βαγβ, ἴο ψγίϊε ου ἴδε 

βυδ᾽εςξ ψῃϊοἢ ἰδ οὗ Πίσῃεβέ ἱπίογεβί ἴο 41 ΟΠ γι βείδηβ, υἱζ., βαϊναιίοη,, 
ψπεη πεν8 γεδοῃεά ΠἰηΊ οὗ ἃ πεν ἀδησεγ ἰῃγεαδίεηίησ ἔπε ΟΠυγοῇ, 
ἀραίϊηϑὲ ψῃίοῃ με ἔεϊς θουπά ἴο ψᾶγῃ [ἰβ γεδάάογθ [ἐξ βϑαπιβ Παγαϊν 

Ῥοβϑβίδίε ἔο ϑαρροβε ἔμπας {Πἰ8 ποίΐς οὗ αἰαγηὶ σου]ὰ βανε σοτης ἴο δίπ, 

τγουσῇ Ρ., ψο ψγίξθβ ἰῇ ἃ πιισῃ πλογα ἰεἰβυγεῖν γᾶν, ποί [εείϊϊησ ἰξ 
ὨΘΟΘΒΒΑΓΥ δὲ οπςδ ἴο ρίαηρε ἰπῖο σοηϊΓονοῦβυ δηὰ βυρρΙν [ἰβ γεδάθγβ. 
στ ψεαροηβ ἴον ἔπε ἀεέεποε οὗ ἔῃς ἑαἰξῃ. ἴῃ ἕδος ἔῃε ἰαξίεγ Ὀερίπβ. 

στ ἐῃς νεγὺ βαδήεςς ψῃίοῃ Φ. μδά ἔε!ε Ὠἰπγ861 ΟὈσεά το οπϊξ, ογ δὲ 
Ιεδϑὲ ἴο ροβέροπε ἴο δε επά οἵ Πΐβ8 Ερίβεϊε (νεγ. 20), υἱζ. {πε ἀοςσίγίηα 

οὗ βαναίίΊοη. Τῆμυβ ψὲ βεεῆ ἴο ἰοβα βίσῃξς οἵ δ. ἀπε] τῆς Ὀεσίπηίΐης 

οἵ ἴδε βεοοηά οδαρίεγ οὗ ΡΡὺ θᾳξ ψὲ 5841] βεαῈ ἴῃαξ ἰπ τῆς ἱπίεγνεηίην 
Ραββαᾶσε οὗ Ρ. ἴδδγε ἰ8 ἔγεχυεηξς γεσυγγεησα ἴο ἐπουσῃῖβ ψῃϊοἢ ἅγα 

ἴουπά ἰη ἢ ἔογηπιογ ερἰϑ8ϑε. 
ΔΑἴζογ βρεακίηρ ρεπογαιν οὗ πε ὈΙεββίησβ ἰη βίογε ἔογ πηδη πγουσα 

ἴδε σοοάπε88 οὗ Οοά, Ρ. σοαβ οἡ (ἰ. 5) ἴο βρεαδῖ οὗ ἴῃς σογγεβροηάϊης, 

ἀαΐν οἡ πΊδη᾽8Β ρατί. ὅνε αγὲ ἴο ᾧ8ὲ ὄνεσζὺ εῆογί ἴο Ὀυΐά ᾧἃρ {πα 

ΟΠ γίβείαη [6 ἴῃ [8 βενεη-ἴο! ά σοπηρίεἴεπεββ οὐ ἴπε σγοοῖς οὗ ἔα. 

Τοναγάϑ ἴῃς επά οὗ 7. ννε Βηά ψογάβ ψῃϊοἢ πιὰν ναῦν ροΟββίΪν ἤανα 
βυρφαβίεά ἴο Ρ, [8 ἰάεα οὗ πε βενεη δϑοδηάίην (ἰεγβ γἰβίησ οὐ {ῃ6 
[ουπάδεϊοη οὗἉ ἔα δηά συϊηγχίηδίίπρ ἰη ἰονα (΄. νεγ. 20), ἐποικοδομοῦντες. 
ἑαυτοὺς τῇ ἁγιωτάτῃ ὑμῶν πίστει . .. ἑαυτοὺς ἐν ἀγάπῃ Θεοῦ τη- 

ρήσατε. Τῇε ρῆγαβε σπουδὴν πᾶσαν οἵ Ρ. ἰ. 5 οσσυΓβ 4180 ἴῃ 7. νεγ. 8. 
Τῇε πιγεπείοη οὗ εὐσέβεια ἰη Ρ. ἱ. 8, 6, 7 τῆδν Ὀε ἄμε ο (6 ργενδίθπος 

οὗ ἀσέβεια 80 οἴζϊεη ἀερίογεά ὈὉΥ ὁ. Τῇε νεγβεβ ψῃϊοἢ ἔοϊον ((. 8-11) 
νεῖ! οὐ {πε ἱπιρογίδποε οὗ {πε ουἱεϊναξίοη οὗ ἴΠε86 νίγέμε8 οΥ ζγδοαβ. 
“«Τμεῖγ σοπεπυεά στον Μ|1 ἐεηά ἴο παῖ ἃ ποῖ ἀπέγραϊτξα! (οὐ ὁ. 
νεῦ. 12) ἰῃ τεραγά το ῃαξ Κηον]εάσε οὗ Οοά, ουἕ οὗ ψῃϊοῃ πον στον. 
ΤὨοῖγ αὔβεησος σδιι868 ὈΪ᾽πάπαβ8, οὐ δὲ ἰεδϑδὲ [ἰπ|ϊβ ἃ8 ἴο πᾶγγον; 
ΘΑΡΈΠΙν νίεννβ, πὰ πᾶ καβ ι.8 ἔογρείία! οὗ ἐπε Ὀαρείβπιαὶ οἰεαπϑίησ 

ἔγοπι ἔπε βἰη8 οὗ οαγ οἷά [{{θ. Ἐεπιεπιρεν παῖ ἰξ ἰβ ποῖ ἐπουφῇ 5ΒἰΠΊρΡ Ὁ 
ἴο πᾶνε Ὀεδη Ὀαρίϊβεά. γε πᾶνε ἴο τῇδε βύγε ἴῃς οδι]ησ απὰ 
εἰεςείοη οὗ ψιηϊοῃ Ὀαρεδπὶ τγὰβ ἴῃς 8εα]. [ἢ γου αγὲ ἀπΠίρεης ἴῃ ἀοίησ 

τι ΐ8, γοῦ Μ|}] ἤονενῦ βευπιθῖε, θα 11 πανα ἃ σίογίουβ επίγυ ἱπίο {πα 

εἴεγμαϊ Κίησάοπι οὗ ουνὐ ογά ἀπά ϑανίουγ δεβὰ8 ΟὨγίβε."" Ηδεγε ἴοο 

ψὲ Βηά σοπηροκίηρ [ἰπ118 τῖτῃ ἐπε ἰαΐοῦ νεγβαβ οὗ δ. “Εἰεγῃμδὶ [Ππ " 
ἰ8 τμ6 φοδὶ ἱπ Φ. νεῦ. 21, “τῆς εἴδγηϑὶ κίησάοτῃ,᾽᾽ ἰῃ Ρ. 1. 11. Τῆα 
οὐ μὴ πταίσητε ἀπά [ἢ πλουσίως ἐπιχορηγηθήσεται οὗ Ρ. γεπηϊηὰ υ8 οὗ 7.5 
Βυπηίην ὧρ ἰη νεῦ. 24,“ Οοὐ οὖν ϑανίουγ ἰ8 δὐ]6 ἴο ἀδεῤ μς τοϊἐποιέ 

1Τἢε Ψοσά κοινήν οῦα τῇδ μᾶνε βυρρεβίεά ἴο Ῥ, ἰδ ρῆταβε ἰσότιμον πίστιν. 
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φἐμηιδιίηρ δηθὰ ἴο βεὲ υβ δείογε Ηὶ5 ρίονν σπιἰτθους ὈΪεηιίϑῃ ἐπ ἐχ- 
εὐἐεάϊηρ 70 γ ".. 

Ρ. οοπεϊηπα68 (ἱ. 12-15), “1 Κηονν [πδὲ γοι αγὰ ββίβ! βῃεαά ἰῃ τἢ 8 
ἀγαξῃ, Ὀυξ ἰξ ψ{ΠῚ θῈ αἰννανβ πιν σάτα ἴο γεηιίη γου οὗ ἰΐ, α5 1 δηὶ 
ἱπάοεά Ὀουπά ἴο ἄο, ψἢΠ8ὲ 1 σοηίίημς ἰῃ {Πϊ8 δαγίμν δαί ταϊίοη. 

Ενδθη αἴσγ ] ἴθδανο ἰξ, 48 ουν [υογὰ 6808 Οἢ γε ἢλ8 ψαγηθά πιαὲ {πὲ 

Ι πιαβὲ βϑοοὺ ἅο, ἱ ορε ἴο Ὀεφυεξαίῇῃ ἴο γου ἃ ἰεζαον ψῇῃϊοῃ Μ1}}] ἐπαθῖς 

γου ἴο πιδῖα πιοητίοη οὗ ἴπε86 τίη δἴζεγ τν ἀεραγίαγε. ἕν γε 

δανε πεγα δῇ βοῇο οὗ 7. νεγ. 5, “1 ἀεβίγε ἴο ρυξ γου ἰῃ γεπιεπιργαηςα, 

τδουρῇ γε πον 41] [ίησα,᾽" ἐ.6., ἃ8 1ξ ἰ8 ἐχρίαἰπεά αἴζεγιναγάβ, [πουσῇ 
τοι τὰ ἐαπλ]αρ τ τ ἴπα οχδηιρίθβ οὗ ᾿υἀρηιεηξ σοπίαϊποά ἰπ ἴδ 
Ο.Τ., ἱποίυαάίησς ἔπε ρυπίβῃπιεηξ οὗ ἴπ6 δηρεῖβ ττῆο βίππεά. Ρ. δά- 
ἀγεβϑίησ Οεης 68, σῇο σουϊά Παγαϊν Ὀς ἐχρεςίεά ἴο Ὀε απ Πὰν νι ἃ 

Ὠδγγαῖίνα γεϑεϊη πηαΐην οὐ ΔΦενίβῃ ἰγααϊτίοη, σίνεβ (ἢ6 ρῆγαβε ἃ 
τοῦτα βειίηρ ἀρρ[σαϊτίοη ἰῃ γεΐεγεησς ἴὸ πε σεπόγαὶ πιογαΐ δηά 
το σίου 5 ἐοδοῃίησς ψῃΐϊοῃ ργεσεάεβ. 

Τῇε Ἴσοπποχίοη δεΐψεθη Π6 ἔνο Ερίβε1εβ 8 πηοβὲ σοηϑρίουοιβ ἰῃ 
ἴδε βϑεσοοηά οδαρίον οὗ ῬΡΌ ἴη οί, τΠὶβ βεοϊίοῃ Ὀερίηβ στ ἃ βῃογε 
Ιηἰγοάυσίίοη (. νεγ. 4, Ρ. 11. 1-8), ἀδβογίδίησ π᾿ σεπεγαὶ ἰεγηιδ ἔα 
ἰηποναΐογβ αραϊπϑὲ ψῇοπιὶ πὸ γεδάεγβ αἀγὲ νψαγηθά, ὍΠΟΥ βῖίσα! ἱπίο 
δα Οπαγοῦ, παν ἄδην ἴπε οηἷν Μίαβίεσ (δεσπότην), Πεῖγ [ἰνε 8 γα ἰπ)- 
Ρυγε, τῆς νεγάϊος οὗ μεανδη ἢδ8 ἰοησ Ῥεθῆ ργοηουηοεδά ἀραϊπβε ἴΠαπι. 

Το τΠί8 Ρ. ργεῆχαεβ ἃ οἴδιιβε ἴο σοηηθοῖ ἴπ6 πον βυδ]εοῖ στ δας οὔ μα 
Ργεοαάίΐησ οπαρίοετ. ΤΏ σίς οὗ ργόορῆθον νὰ 8 Παῖς ἴο πιίϑαβε απάοῦ 

{πε οἷά ἀϊδρεηβαίίοη (οὗ νος Πα ργεβεηξίν αυοΐεβ Βαίδαπι) ἃ8 δῇ 
ἐσχατηρίε, ἐλ Ρ. 1Ϊ. 15, 16, αηά 1. νεγ. 11). Οονγγεβροπάϊης ἴο [818 ἰη 
τῃε πονν ἀϊβρεηδβαίίοη ψἱ! θὲ {πὰ αρι8ε οἵ (εδοδίηρς (ο΄. δαπ1ε8 ἰἰ!. 1 - 
12) ; ἃπά ἴπεδ8ε ἔα]βε ἔεβομογβ Ψ|]}} ἱηεγοάμσε ἀεβίγυςείνε Πεγεβίεβ δηά 
Ὀγίηρ οα ἐμεπιβεῖνεβ βυνὶξ ἀεβεγασείοη. [ΤΠε ψογά ἀπώλεια ἀοε8 ποῖ 
οὐουγ ἰῃ ὅ., Ὀαΐ ἰῃ {πῈ ποχὲ νεγβαὲ ἢ βαὺβ ἴπαΐς ἴῃς [μογά τοὺς μὴ 

πιστεύσαντας ἀπώλεσεν.) ΡΒ. αὐά8 [πε Ῥαμίπε ερίεπεῖ ἀγοράσαντα Ὁε- 
ἴογε δεσπότην. Ηδε ἰογδῖε! 8 ἐπαξ πηδῶν ψ 111 ἔο ον ἴῃς ἴοοβα ᾿ἰνίησς οὗὨ 
ἔπεβε ἴεδομοῦβ δηά τπδὲ (ἢ8 ἴῃς ψὯν οὗ γαῖ (ΒΡ 8. οχίχ. 80) ἡ! θὲ 
ΕΝ] βροΐεη οὗ ([88. 1}. 5. Ης 8βρεαδῖβ οὗ τπεῖγ σονεϊουβποββ (οΚ 7. 
νοῦ. 11 ου Βαίδδῃ) δηά οἵ [πεῖν σίοζίησ ψσογάβ. ΔΝΏ1ς6 δ. ἀδποιηςαβ οἱ 
πάλαι προγεγραμμένοι εἰς τοῦτο τὸ κρίμα (σετε ἴῃ τεΐεγεηοα ἰῃ τοῦτο ͵8 
οὔβουτγε), Ρ. μδ88 ἴπε θπε ρῆγαβε οἷς τὸ κρίμα οὐκ ἀργεῖ καὶ ἡ ἀπώλεια 
αὐτῶν οὐ νυστάζει. Οη {ἢε οἴπεῦ Παηά νὰ ἴοβε {.᾽8 τὴν τοῦ Θεοῦ χάριτα 
μετατιθέντες εἰς ἀσέλγειαν, ἕογ ψὨΪΟΠ ρεγῆδαρ8 ἐλευθερίαν αὐτοῖς ἐπαγγελ- 
λόμενοι, αὐτοὶ δοῦλοι ὑπάρχοντες τῆς φθορᾶς (Ρ. ἰϊ. 19) γψγα8 ἱπίεπάεά 88 
8 εαυϊναίεης, ο( Οαὶ. ν. 18, ἐπ᾽ ἐλευθερίᾳ ἐκλήθητε' μόνον μὴ τὴν 
ἐλευθερίαν εἰς ἀφορμὴν τῇ σαρκί. 

ΜΟΙ, ΡΥ. 14 
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ΤὭσδη ἕοϊονν (. νν. 5-7) ἕῆγες ἐχαπιρίεβ οὗ ἰαάσηιεηξ ἰαίζεη ἔγοπι 
τῆς Ο.Τ. : ἰϑγαεῖ ἰη ἔς ΔΝ Π]ΔοτΏο 88, ἔμ οὔδεπάϊησ δηρεῖβ, ἴῃς βίη οὗ 

ϑοάοηι, ψῇἢϊοῃ γε γερεαίεά ἴῃ ΡῬ. ἰϊ. 4-3, ἐχοερέ παῖ ἕῃες Ὀείασε 
ἴαῖκε8 ἴῃς ρίδος οὗ ἴῃς ραηἰβῃτηεηΐς οὗ [ϑγαεῖ. ΨΩ να τπἰ8 σπαησε 
τοδάε ἢ υορδθὶν Ὀεσαιβε ἔπε ἀεβίγυοζίοη οὗ ἴπ6 ποῦίά ὃν ψαΐεγ 
δηά δε ἀεβιγυςσέίἼοη οὗ ϑοάοπι ὈΥ ἔγε ψέγε γεοορηϊβεά ἔγρεβ οὗ 
Ὀϊνίπα νεηζεᾶπος ([ωἱ.. χνί!. 26-29), ἀπά αἷβο Ὀεοαυβε Ῥ. ἰ8 δρουΐ ἴο 

Βρεαῖ οὗ ἔπε Ὠείαρε Ὀεῖον (ἰἰ|. 5-7) ἴο βῇον ἰδαΐ ἴπεγε 18 ποϊῃίη 
ἱπογεάϊδίε ἰη τἢς ἀδβέγιςξίοη οὗ ἔπε εχίβείηρ αηίνεγβα ΌΥ ἢγε. Μῶοτγε- 

ονεγ ἢ δά αἰγεδάυν γεΐεγγεά ἴο ἴῃς σδβε οὗ βϑγαεῖ (ἐν τῷ λαῷ) ἰῇ 
οσοπιραγίης [Π6 ἔα͵8ε ργορῃεῖβ οἵ με Ο.Τ. στῇ πε ἔαϊδε τδασῆογβ οὗ 
τῆς ΝΙΤ. Ῥεγῆαρβ, ἴοο, ἢς ψιίβῃεά ἴο εορ ἴῃς σῃγοηοϊοσίοαὶ ογάθγ 

ἴῃ 8 ἤγες δχαπιρίεβ. [ ἢδ8 Ὀξθη βυσμεβίεά ἰῃ τῆς ποΐε οἡ τὸ 
δεύτερον ἰπδΐ, ἰῇ βρεακίης οὗ ἔπε ἀεδβίγαοσίίοη οὗ ἴβγαθὶ δἴζεγ ἐπεὶγ 

ἔα! ὴσ Ὀδοῖ ἰπῖο ἀηρεϊεῖ, δ. πᾶν πανε δά ἰῃ ἢίδβ πιὶηά τῆς αᾳαεβίίοη 

οὗ {δε ἔογρίνεπεββ οὗ ροβί-Ῥαριείβπιαΐὶ βίπ.0 ΤΏὭογα ἰ8 ρεγῇδρβ ἃ βἰηιαγ 
τεΐεγεηςε ἰη Ρ, ἱ. 9, λήθην λαβὼν τοῦ καθαρισμοῦ τῶν πάλαι αὐτοῦ ἁμαρ- 
τιῶν ἃ8 ΜῈ]}} 48 ἰη Ῥ. 11. 20. ΔΝΙ τεραγά ἰο .᾽8 ἐγίρ! εξ, ἰ ἰ8 ἕο ΡῈ 
ῃοιίςεά τπδξ ἰξ ἰ8 φίνεῃ ἰῃ 8 ἔαγ πιογε δηἰϊπιδίεαά ἔογπι ἔμαπ ἐμαὶ οἵ ὅ., 
Ὀεΐηξ υαβεά Δ8 ἃ ργοξαβίβ ἴο ἃῃ δροάοβίβ δρρί νίηρ ἴῃς δδπὶεὲ ργίηοίρίεβ 

ἴο ἔπε ρεγβοβ δάάγεββεά, εἰ γὰρ ὁ Θεὸς οὐκ ἐφείσατο κιτλ. Οὗ (δε 
δΔηροίβ ΡΉ. βαγ8 πιεγεῖν ἴῃδὲξ παν βἰπηεά, 7. ἀνε! ]8 οα ἔπεῖγ ργίβείπα 
ἀϊρηϊςν, δηά ἕο! Πονν8 ἴῃς ὈοΟΚ οὗ Βποςἢ ἰῃ πχαϊκίηρσ (πεῖς βίῃ ἴο σοηβίβε 
ραγεὶν ἰῃ ἐπε ἔδ!! ἔγοπι ἐπεὶγ σῇ εβίαϊε, ἀπά ραγεν ἴῃ ἐμεῖς σοίηνσ 
Δἴζεγ σαρκὸς ἑτέρας, 48 πε πΊεη οὗ ϑοάοηι αἰά αἴξεγνναγάβ τὸν ὅμοιον 
τρόπον τούτοις, . νεγ. 7. [ΙΓ Ῥ. Βαά “. Ὀεΐοτε Ὠίπι, ἔπ686 οπιίββίοῃβ αγὰ 

Ὠδίυγα! ; ἰἔ δ, σοῖς δέζεγ Ρ., ἢς ψουἹά βοδγοεῖν πανα ζόης ου οὗ διἰβ 
ΨᾺΥ ἴο ἰηβεγέ ραγιίουϊαγβ 8ὸ ἀδγοραίογυ ἴο πε δηφεῖίος βδέαγε. ΑΒ ἴο 

Ἐδεῖγ ραηἰβῃηιοηΐ, ΠΟΥ ἀτὰ γεβεγνεά, ἰῃ Ὀοζῃ ερίβι]ε8, ἔον Ἰυάσπιεηξ 

απάεν ἀκγπεββ ἰῃ οἤδίηβ. 
[ε ἰ8 ἱπιεγεβείηρ ἴο σογιραᾶγε ψγῆδί ἰβ βαίά ἰῃ ἴῃς ἔνο Βρίβεῖεβ ἀρουΐ 

τῆς ἔννο πικἰββίοηατγίαβ οὗ ἴῃς δηξεάϊ! ανίαη τνογῖά, ἴῃ Φ. νογ. 14 Ἐποοῇ, 

πε βενθηϊῃ ἔγοπι Αάδῃι, ἀρρεδῦβ βἰΠΊΡΙΥ δ ἔπε ἀεηούησεγ οὗ νβῆ- 

ϑεδῃοε ἴο οοπια: ἰῃ Ρ. Νοδῇ ἰδ ἃ ργεδοῆενγ οὗ γἰρῃίεούβηεββ δηά ἢς 
8 ἴῃς εἰφδίῃ βανεά. ἴω πῖν εαἀϊξίοη οἵ 2 Ρεΐεγ ἱ πᾶνε βιφρεβίεά ἐμαξ 
{πε ψυγίζεγ πδῪ πᾶνε ἱπίεηάεά ἃ τηγϑεϊοαὶ ορροβίξίοη θεΐψεεη 6 ἔνο 
Ὠυτηῦογβ; δηά, 1 τὨίη!κ, Π|8 ἰ8Β σοηβγηγεά Ὁ ἴπε ψἂν ἰῃ ψῆϊοῆ ἐπα 

Ὠυθον 8 ἰ8Β ἱπιγοάμοοά ἰῃ 1 Ῥ, ἰἰϊ. 20 (κιβωτοῦ) εἰς ἣν ὀλίγοι, τοῦτ᾽ 
ἔστιν ὀκτὼ ψυχαί, διεσώθησαν δι᾽ ὕδατος. ΤῊς Δεῖ ἰβΒ Πεγε γεραγάεά 88 ἃ 
ΒΥπΊΡοΪ οὗ ἔπε Ομυγοῦ. ΝΝΠαΐς νὰβ ἔπε τυγίϊεγ᾽β πιοίίνε ἰῇ δάαϊησ 
τδαὲ ἰξ σοπίαίπεαά ΟὨΪγ α ἔενν, ἀπά ἔαγίμπες πδξ ἔπεβε ἔενν, οὔ Ῥείη 

τεοκοηδά ἀρ, ψεγα ουπά ἴο απιουπὲ ἴο 8) Μωυβὲ ἢς ποῖ δᾶνε ἰῃ- 



ΙΝΤΕΟΘΌΟΤΊΟΝ 215 

{εηάεά ἴο εἰρη! τπαΐξ, τς ἔῃ 6 νἱϑίδ]α ΟΠ υγοἢ σοπδίβίεα οὗ ἃ πτεγα 
““ γεηχηδηξ," ἃ “{ΠπῚ|Ὸ δοοῖς," γεῖ ἴπε68ε ἔενν γεργεβεηξεά 41] στῆο βῆαγε 

ἔπε Βεβαυγγεσείοη οὗ Οἢγίβε, “ἴῃς σεπεγαῖ δββεπιοῖν δηά σμυγοῖ οὗ δα 
βγβί-δογη," σψῃίοἢ ψουἹά Ῥς σοπείηα! ν γεσγυϊξεά ἢοξ Οἠΐν ἔγοτι δα 
1ἰνίησ, θαξ αἴ8ο ἔγοηι ἴῃς ἀεδά ὈΚ ἴῃς ἐνξγ-ργεβθηΐῖ, ἐνεγ.δοίίνε ϑρίγίς 
οὗ Οπεῖβε (1 Ρ. αἱ. 19)} Ι͂πω δε δοσουηξ οὗ ϑοάοηι Ρ. (ἰ. 6) ἀϊετα 
ἔγοπι Φ. ἰῃ ἰαγίης βἴγεββ ου [,οἵ᾽8 ργοΐεβί αϑαϊηβὲ βυγγουπάϊησ σἱοκεά- 
Ω688, δηά οὔ ἴδ ΠΊΕΓΟΥ Βῆονη τοναγάβ ἢΐπ), 1ι.8ὲ 48 ἢς δαά ἄοῃθ 
δεΐοτε ἰῃ τεφαγά ἕο Νοδῇ (βθγερυ {Πυδέγατίης [πς ἀν οὗ {πε ἔαϊεμ ἔμ! 
αηάες {πε ργεβεηΐ βίγεββ) ; δῃά ἐπε τηογαΐ δα ἄγανβ ἔγοωηι με ἔνο 

δίἴογίεβ ἰβ ἑῃδλί “Οοὐ Κηονβ ἤον ἴο ἀεἰίνεγ πε σοά!ν ἔγοηι ἐγία, 88 

ΜΕ] 48 ἴο Κδὲρ ἔπε ψίοκοά ἀπάεν σπδβεϊβεπιεηΐ ἕογ ἐῃε ἀδν οὗ υἀς- 
τος". Ῥ᾽ δἷοης ψίνεβ ἀείαδὶ 8 ἃ58 ἰο πε ἀδβιγαοϊίοη οὗ ϑοάοηι 

(τεφρώσας καταστροφῇ κατέκρινεν), ν»γὮ 6 Φ. Βρεδῖ8 οἵ [8 ργεϑεηὲ βίαϊε 
88 ἃ Μαγηίης ἰο ἑμζαγε αρε8. ΑΒ γεραγάβ (ἢ:8 ψαγηίηρ Β.᾽8 ὑπόδειγμα 
μελλόντων ἀσεβέσιν ἰ8 Ὀεϊξεῦ ἐχργεββεά ἔῃδη 7.8 γαῖμεγ σοηξιβεά πρό- 
«εινται δεῖγμα πυρὸς αἰωνίου δίκην ὑπέχουσαι. ἴπ νεγ. 8 7. ἔυγηβ ἴο {πε 
Ἰιἰθετιίμεβ ἀπά ἀδοΐίαγοβ ἔπαΐῖ πεν ἂγὲ ψυ  } οὗ [{κὰ βίηβ πίε με βα 
δίπηεγβ οὗ (πε οἷά νογίά : πεν ἀεῇ!ς ἢ ἥεβῇ, πιδίκε ᾿'σῃε οὗ δυϊῃογίεν 
Δηά γ81}} δὲ ““ ρἰογίεβ ᾿᾿ (ἃ8 {πε πιεὴ οὗ ϑοάοηι ἀϊά ἐονναγάβ {πε δηρεἰβ), 
πὰ [Πϊ8 {πεν ἀο Ὀεσαυβα ΠῸΥ ἄγε 81} Ὀατγίεαά ἴῃ ἃ σαγηδὶ β'εαρ (οὔ. 
Ερδ. ν. 14). ὙΤδεβε πιδη (νεγ. 10, οὗτοι δέ) ταὶ] δὲ ἐμπίησβ Ὀεγοηά 
δεῖν Κεϑη, ψῃ 16 ΠΟΥ βαγγεηάογ ἐμεπιβεῖνεβ κὸ Ὀγαΐα Ὀεδβῖβ ἴο (δα 
φυϊάδηος οὗ πεῖν ἀρρειε8, ἀηά ἔπι1ι5 Ὀγίηρς δρουΐ ἐπεὶγ ουγη ἀεβέγαο- 
εἰοη.1 Ρ. (ἰϊ. 10) σοπιρδίηεβ ραγὲ οὗ 1.8 ἀεβογίρείοη οὗ ἐβα πίε οὗ 
ϑοάοπι, ψῇο ψεηΐ ὀπίσω σαρκὸς ἑτέρας (ἔογ νος! ἢς Βιυρδεϊαξεβ ὀπίσω 
σαρκὸς ἐν ἐπιθυμίᾳ μιασμοῦ πορευομένους) σῖτἢ 7.8 σοηἀεπχηδίίοη οὗ [Πα 
1Ἰἰρδεγείηεβ δβ ἀεϑβρίβίης δυϊῃογίιν,2 ἀπά ργεαάϊσαϊεβ θοῇ ομαγασζογίβεῖςβ 

οἵ τῆς σίοκεά, σοι Οοά Κεαρβ ἀπάδθρ οπαβεϊβεπηεηΐς ἔογ ἔδε ἄδυ οὗ 
͵υάσπιεπε. Τπεη τυγηΐηρ ἴο {πε [ἰὈογείπε8 ἢς ἐχοϊαίπιϑ ἀραΐϊηϑὲ ἔπε πὶ 
8.8 “ πεδάβιίγοηξ δηά β8ῃδηΊεῖεβ8 (τολμηταί, οὐ. ἐτόλμησεν, 1. νεν. 9) πιεῃ 
ἐμαῖ βῇγίηξκ ποῖ ἔγοηι γαϊϊηρ δὲ φίογίεβ" (11. 10). [Ιὶῃ ἰϊ. 12 με σοαβ οῃ, 

88 7. ἀοεβ ἰη νεγ. 10, σι τῆ ἃ οὗτοι δέ, ““ἔδε8ε ἀγὰ {πὸ Ὀγαΐε Ὀεδβίβ᾿". 
Ἀρρδγεῃῖν ἢς ναηΐβ ἴο Ὀγίησ οὐδ πιοῦα ἔμ ἐπα ἔογος οὗ {.᾽8 ὅσα 
φυσικῶς ἐπίστανται, ἐν τούτοις φθείρονται ὈΥ͂ [6 ρεγίρῆγαβί8. γεγεννημένα 
φυσικὰ εἰς ἅλωσιν καὶ φθοράν Δηά ἐν τῇ φθορᾷ αὐτῶν φθαρήσονται. Τῆαϊ 

ὧδ, ψὮΠῸ Φ. βἰπιρίν βίαϊεβ ἴπαὶ ἔπε ᾿ογιὶποβ ἀγα ἀδβίγογεά ἐῃγουσῇ 

1Ὲος ἴδε οοπποχίοη Ὀεΐννεεη δε ἀδληκεπεά μεατὲ ψνὩοἢ τοΐαδεβ τὸ κπονν αοά, 
φδηά (δε ἱπάυ!σεπος ἱπ (δε ν]]ςβὲ [υ8ὲ8, δες Εοπι. ἱ. 21-28. 

31 ΜΠ 6. ποιίοεά ἐμαῖ, τνϑ!ς 1]. σουρίεβ κυριότητα ἀηά δόξας 48 Ὀεϊοηρίπν 
ἴο ἴδε βᾶπιὲ οδίεβοσυ, Ρ. ΟἿΪΥῪ πδπιεβ ἔπε δρβίσαοὶ ψψοσά κνριότητα πεῖς, ἀπά 
ἐπιτοάυοςβ δόξας ἰΔίοΓ Οἡ 48 ἃ σοποζεῖε Ἐχδιρίς. 
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τδεῖν ἱπάπίσεησε ἴῃ {πεῖν δηϊπιαὶ ἱποεϊησίβ, Ρ. ἄγαν οὐξ ἔς σοπηρατί- 
βοῇ ἴο ἴδε Ὀγαΐε Ῥεδϑβίβ, “ ψῆϊσἢ ἀγα θογῃ πιεγα ογεδέυγεβ οὗ ἰηβιϊποϊ, 

ψ ἢ ἃ νίεν ἴο σαρίαγε Δηά βἰαυρσπίον,"" δηά ἤδη δάάβ ἐμαῖ ἐῆς [ἰδογ- 
τίπεβ ψ1}} δῆαγε {πεῖγ ἕαίθ, βίπος {ΠῈν ποσῖκ δὲ ἔπαξ πίρῃμογ πτογίά 
νοἢ ἰ8 θεγοηά ἐπεῖγ κεη. ΗἩδεγε ἔπεγε σδη Ὅς πο ἄουδὲ ἐμαὶ Ῥ.᾽8 
ἰδηφάαρε ἰβ ἔαγ τὔογε οὔβουγε ἔδδη παὶ οὗ ὁ. Ενδη ὦ. ἰβ ἢοὲ αυΐϊα 
εἴεαγ. Τῆς ἴγας δπεποβί που παν Ὀεεη “ἘΠΕΥ ταὶ! δὲ στθαῖ 

τγαηβοθηάβ ἔπε βεῆβ68, πεν δάπιίγε ψνμαὶ ἀρρεαίβ ἴο ἔπε βθῆβεβ δηά 
ρρειξεβ᾽ (απ γεῖ ἴπε8ε αγὲ ἔπε σαι86ε8 οὗ {πεῖς γαΐη). [18 ἰξ ροβ- 
8016 ἐπαΐ Ρ., τυ7ίείηρς ἢ δη ἱπιρεγίεςσξ τεοο]]εςείοη οὗ Φ., υπάετβίοοά 

ἐν τούτοις φθείρονται ἴο πιεαη “ρεγίϑῃ δπηοης Π6η1,᾿ ἐ.6., ἀτήοηρ 86 

Ὀγαϊεδβὴ 

Ννε μανε πον ἴο οοηδβίάον πε νεγῪ συγίουβ νεγβα ἱπίογροβαά Ὀ6- 
ἵπταθη 1. νν. 8 αηά 10, Ρ. 1. 10 ἀπά 12. ἴῃ ὕ. ἰξ γυῆβ: “ Μιομαοῖ, (μα 

Δγοδαηρεῖ, τ ἤδη πε 88 ἀἰδβρυϊης σπίτ ἐπε ἀεν!! ἀρουξ ἔπε Ῥοάγν οὗ 
Μοβεβ, ἀϊά ηοΐ νεπέυτγε ἴο δγίης ἃ ᾿υἀσηχεηΐς οὗ γαϊ]ης, θαξ βαἰά, “τπε 
Ἰμογτά γεδυΐε ἐῃεε᾿": ἰῃ Ῥὶ ““ψῇδεγεαβ δηρεῖβ, ἐμβουσῇ σγεαδΐογ ἰῃ 
Ρονεν δῃά πιίρῃξ, ἀο ποῖ νεπίυγε ἴο Ὀγίης αραίηϑὲ ἔπεπὶ ἃ γαίης 
Τυάφστιεηξ Ὀείογε ἴδε [ογά ". Τῆς ἔογπιεγ ἰδ ἃ {{||6 ἀἰβῆοσυε, Ὀαξ 

στ ἴπε Πεῖρ οὗ [πε 42ςμρεῤίίο Μοσὶς ψὰ σδῃ υπάεογβίβηά (παῖ, ἰδ τῆς 
οἰϊεῖ οὗ με δγροδδηρεοῖίβ αὐβίαϊπεά ἔγοπι δίῃ δὴν Ἴοηξετηρέμιουβ 6χ- 
ργεββίοῃ αραΐϊπϑὲ ϑαίδῃ, απά σοηϊζεηϊεά ΠἰπΊθε} τ εἢ πχδκίηρσ 8 ἀρροαὶ 
ἴο Οοά, πιυσῇ πιοῖα βῃουϊ!ά ἔγαι! δηὰά βίωξαὶ! πιογίαϊβ αρϑίδίῃ ἔγοητι 

δἰ σπάης ἰαησυασε ἀρουΐ ἔπε ρονεγα οὗ πε ἰηνίβἰδε ποτὰ. ΝΒαΐῖ, 
Βονένεγ, ἰ8 ἴο θεὲ πιαάε οὗ Ῥἢ ϑιαπάϊηρ ὈΥν ἰἰβεϊξ, ἰξ ἰ8 πιεγεὶν ἃ 
τί ἀάϊ]ε, ἔος ψῃΐοἢ (Π6 δηβννεῦ ἰ8 ἴο 6 ἴουπά ἰῃ δ. ΤΠπαῖ ἰβ ἴο βδγυ, Ρ. 

σντοίς σὲ τἢ 0.8 βεηΐοησε ἰῃ ἢἰβ πηπά, θαξ ἔον βοπιὸ γεᾶβϑοῃ οὔ οἵδε 

ςὔοβε ἴο εἰϊπιίπαξε πε ροίηξβ εβϑβθηζίαὶ ἴον [18 ἱπέο Πἰσί Πγ. ΝΥ Παῖ 
ΜᾺ8 δἰβ γεδϑοῦ ἢ Τῇδ βδηϊο, ἴ τῆΐηκ, πῆϊοῃ ἰεά πίη ἴο οηκϊέ πα 

ἀεῖα:18 48 ἴο ἔῃ ἔα] οἵ ἔα δηρεῖβ, ψΐο ἢ ἀγὲ πιαίην ἀεγίνεά ἔγοπι 
δε Βοοῖ οὗ Εποςῇ, ἰη ἰϊ. 4, αηά ἐδς γείεγεηοε ἴο ἴδε ργεδοδίης οὗ 
Ἑποςοῆ Ῥείον. Ηε οδ]εςξβ, ἐδιαΐ ἰ8, ἴο πε 86 οἵ 686 Ἀροσγυρῆαὶ 
νυγ 8, δὰ βεηογα 868 ἴῃς βίογυ ὈΥ̓ ἀγορρίηρς πε ργορεγ παπΊιεβ 
δηά ὃγ ἔνίσε σμαησίην ἃ βίησυΐαν ἱπῖο ἃ ρίωγα! (ἄγγελοι, αὐτῶν). 80, 
ἴοο, ἃ ναϑύε παρὰ Κυρίῳ ἴΔκε8 {Πε ρίαοε οὗ ἐπιτιμήσαι σοι Κύριος, δηά 
δε νασύσηεβ8β ἰβ ἰηογεαβεά ὃγ ἴδε (δε οἵ πε ἱπάεξεγηγίηδίε αὐτῶν αηά 
ὉΥ ἴδε οηγίβϑίοη οἵ ἔπε οδεςξ οὗ ἔπε σοπιραγαῖίνε μείζονες. ἴη ἕαοϊς 

τῆς ϑεηΐεησα 8 πιδαηίηρίεβθ ἐχοαρί ἴο οπα ψοὸ 88 δἰγεαάν 80- 

αυαϊπξεά υΐτἢ [8 ραγα!!εἷ ἰη Φ., ἐπουσῇ [ἃ πᾶν ρεγθαρϑ Ὅς ἴγιε, 88 
Ὧν. Βίψῳ βυρρεβίβ, [ῃδξ Ῥ. ἔεϊε Ὠἰπιβε! ἢ 7 βε|θεά ἰῃ Π8 σεηογα ἰβαξίοη 
ὃΥ ἴδε γεπιεσηδγαηςς οὗἩ δῇ οὔβουγε ραββαᾶσε ἰῃ ἔπε Βοοῖκς οὗ Εποοῖ. 

Ι ρο οη ἴο ὕ. νεγ. 11, ",Κνος ἴο {πεηι, ἕο ΠΟΥ δανε ἰοϊονεά ἰῃ 
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ἴδε βίερβ οὗ Οδίη, αηά Ὀξεη οσαγγίε ασαὺ ἴῃ Πα ἐγγος οὗ Βαίβδαπι ἴογ 
φαΐη, δηά ἰοβὲ ἐπεηιβεῖνεβ ἴῃ ἔπε γερε!]οη οὗ Κογαῆ. Τῆδβε ἀγα 
ΒυΠΚΟΩ ΓΟΟΚΒ ἰη γουγ ἰονε-ἔεαβίβ, νογε ΠΥ ᾿οίη γουγ ἔδαϑὲ τἱεποαξ 
ΔΩΥ͂ ἔεε!ηρ οὗὨ τγεἰϊσίοιιβ γενεγεωσε, σαγίηςξ οὐἱν ἴογ ἐμεὶγ οσῃ δη)ου- 
τθηῖ. ΤΕΥ δὔὲ οἰουάβ σψίίπουξ νναΐεγ, βουάδάϊης Ὀεΐογτε (πες τὶηά ; 

ἴγεεβ ψυἱξδοαυξ ἔγαϊξ ἴῃ ἐπε ἔγαϊ-θεαγίης βεδβοη, ἔνίοε ἀεδά, ἴογῃ ἂρ ὈΥ 

ἴδε τοοῖβ ; γαρίηγ ψᾶνεβ [οδπιίης οὐ (Πεῖὶγ οὕση βῆδπ)ε; νψδηάογίησ 
βίδγβ ἴον ψῃ σῇ [6 ὈΪΔΟΚη 688 οὗ ἀδγίζηθββ ἰ8 γεβεγνεά ἔογ ἐνεγ.᾿ ἠ ΤὨϊβ8 
Ῥᾶββαζε σογγεβροηάβ ἴο Ρ. ἰΐ. 138-17, Ὀυξ, ἰῃ τῆς Ἰατίεν, ἔπε ογάσγ 'β σοῃ- 

ΒίἀεΓΑΟΪν αἰΐεγεά απ ἔπεγε ἂγὲ ναγίουβϑ δάαϊξίοηβ δηά οπηἰββίοηβ, 
Βαίαδπι (γῆ ἰ8 α'8ο ργοπιίηθηΐ η ἴῃς Δροσαῖγρϑε ἰΐ. 14) ἰβ ἔῃ οηἱν οπα 
οὔτῃε οἷά Πεεγεβίαγομβ γεξεγγεά ἴο, θαζ ἢ8 βίογυ 18 ρίνεη δὲ πιογε ἰεησίῃ 
ἴῃ ἰἰ. 1516: “ὙΠοΥ (ἔδε ᾿ἰδεγεϊη 68) αν ψαηάογεά ἔγοπι ἔπε βίγαίσῃς 
ραίῇ, ἔοϊονίης ἴδε ραΐῃ οὗ Βαίΐδαπι, νῇο ἰονεά {πε ψαρεβ οὗ υπ- 
τ ῃϊεούβηεββ δηὰ νγ88 σοηνίςἰεά οὗ 8 εὔγογ Ὁ. ἐδα ἀμπ10 888, νυ ἢ 
βροῖε ἢ Πυπιδη νοΐςα δηά βίαγεά [πε ργορμεῖ 8 τηδάποββ". ἤδγε 
Ῥ, οἰδηοπεβ ἔς σοπιραγίϑβοη πιδάς Ὀείΐογε (ἰϊ. 1) Ὀεΐνεε ἔπς ἴαϊβε 

Ῥτορδεῖ οὗ {πε ΟἹ Τ. δηά {πε ἴδίβε εδοῆεγ οἵ τῆς Ν.Τ,, αηά Ὀτίηρβ 
οὐυξ αραΐπ τῆς πιοῖίνε οὗ σονείουβηδδβ (8εε ἃρονα ἰΐ. 8 δηά ἰΐ. 1δ). 
Ἦδ8 ἢς δὴν βρεοίαί γεάβοη ἔογ ἱπιγοάυσίης ἴπς ϑίογυ οὗ ἴπε 888 γε- 
Ὀυϊίησ ἴῃς ργορῃεῖ ἢ ε πιὰν σοπΊραγε οἴδεγ ραβϑβαζεϑ ἰπ ψῃϊοἢ 

Οοά ἰ8 τεργεβεηΐεά δ8β οσῃποοβίηρς ἔπε ἴοο ἰδῇ (πίησβ οὗ [8 ννογίἁ ἴο 
οοηΐουπά ἔπεα νίβε (1 Οον. ἱ. 27, 8. νἱῖϊ. 2), ογ ἰωὼ ψῇΐϊοῃ πλδ ἅγε 

οδ!οά ἀροη ἴο ἰεαγῃ 8 ἰεϑβο ἔγοπι δηἰπΊδίβ, ἃ8 188. ἱ. 83, Φεῦ, νἱῖϊ, 7, 

Ῥχγον. νὶί. 6, δοῦ χίί. 7. Ῥοββίδιν Ῥ. πᾶν ὃς ταϊηκίηρς οὗ [ες βοογῃ 
εηϊεγίαίηεα ἔογ δἰπιρίς Ὀεϊϊενοεῦτβ ὈῪ ἴποβε ψῆο οδἰϊεά ἐπεηηβεῖνεβ 
Ομοβείςοϑ (δες δείον ἰΐ. 18). 

Φ. νοῦ. 12 ἀρρεαγβ ψἱ ἢ 8οπΊε γειπαγκαρίε αἰτεγαίίοηβ ἴῃ Ῥ, ἰΐ. 18, 

σπίλοι καὶ μῶμοι ἐντρυφῶντες ἐν ταῖς ἀπάταις αὐτῶν συνευωχούμενοι ὑμῖν. 
Ηετγε σπῖλοι αηά ἀπάταις γε Βυδεετυϊεά ἴογ σπιλάδες Δηά ἀγάπαις ἴῃ ὦ. 
ϑοπια εαϊζοτβ γε ἀγάπαις ψί Β, Ὀυϊ (πε δάαϊξίοη οὗἨ αὐτῶν 8αϊῖ8 

ταυςῇ Ὀεΐϊζον τυἱΐτῇ ἀπάταις. Φ. βρεαῖ8 οὗ ἀγάπαις ὑμῶν. [ἰ νψὰ8 παΐυγαὶ 
οὗ σουζγδβε ἴπαΐ ἔῃε ψοῖνεβ βῃοι!ὰ βεεῖ ἰο βπά ἐμεὶγ νὰν ἰπίο δα 
βῃεερ-ἔο! 8; θυξ σδη νὰ βύρροβε ἔδμας ἴῃς ξαϊ[έα! νουά επξενρ ἐπα 

Ιονε ἔβαβίβ οἵ τῆς ᾿ἰρεγείηεβ ἢ Μίογεονεγ ἴῃς σῆδησε οὗ δὴ ογίρίηδὶ 

ἀγάπαις ἴο ἀπάταις ὈΥ ἃ σοργίβε 8 ΠαγάΪγ σοποείναδίςα, ψν 16 ἴῃς τα- 
νει δε οὔδηρο ἴο διἱξ 1. 18 πτοβὲ παίυγαί. Βαξ ον δγὲ ψε ἴο δοσουηξ 
ἕο τῆς ἀϊβαρρεάγδηςς οὗ {δε ἱπιρογίαηϊ---νγα τηὶρῃξ δἰπιοϑὲ 641} ἰξ ἐμ 
ἰηάϊβρεηβαῦῖε πψογά---ἀγάπη ἡ ἴῃ πὶγ εὐϊξίοη οὗ 2 Ρ,., Ρ. οχον., 1 πανὲ 
βυσσεβῖεά ἐπαξ ἀγάπην νγα8 {πε οτὶρίπα! γεδάϊηρ, ἰπϑίεδά οἵ ἡδονήν, ἰῃ 
τε δαγιεῦ ραγί οὗ {Π|8 νεῦβε (ἡδονὴν ἡγούμενοι τὴν ἐν ἡμέρᾳ τρυφήν) ; 

σδεγε ΤΥ ἐχρίδηδίογυ ποῖε βϑῆονβ Ποὺ παγά 1ξ 8 ἴο παῖε ἃ βδέϊβ- 
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λοΐογυ ἀϊδεϊπσίοη Ῥεΐτεεῃ ἡδονήν ἀπά τρυφήν. Οη ἴδε οἵδεν δαπάὰ 
ἀγάπην σ΄ῖνεβ Ἔχδοῖν ἴῃς βεῆ8ε γεαυίγεά “ ἐπίηϊίησ τμαΐ τανε ες ἴῃ 
τς ἀαγείπιε πλαῖεβ δῇ ἀγάπη," Δ8 ΤΔΥ Ὀ6 Βαδη ἔγοπι ἴῃς αυοξαιίοηδ 

ἔγοπι ΟἹ επιεηξ ρσίνεη ἰῃ ἴῃς ραββαρὲ γείεγγεά ἴο (οὐ ἴοο ἔοηι. χίϊ!. 18). 
Ι δοσουηῖ ἔον ἡδονήν Ὁ βυρροβίης ἐπαὶ ἰξ νγαϑ ἃ πγαγρίηαὶ ρσίοββ οἱ 
τρυφήν. Τῆς νοτγά ἀπάτη ἰ8 οἴζεη ͵οἰηεά ψἱὶξἢ τρυφή, 48 δῆονῃ ἴῃ ἔδε 
ἐχρίδηδίογυ ῃοΐε, δηά ἰξ ἰ8 ναπίεά ἤεγε ἴο ὀχρίαίη ἢον {δὲ ᾿ἰδογεηεβ 

τηδηδσοά ἴο μαίη Δάἀπιίββίοη ἴο ἴῃς ἰονε-εαϑίβ οὗ ἔδε Οπυγοῦ, Ννε 
Βαανα πεχί ἴο δδῖκ ψὮΥ σπιλάδες Βπῃοι]ὰ ἢανε Ῥεεη ομαηρεά ἴο σπίλοι. 
Τῆς ἔογπιεγ ψογά ἰβ ἃ ἀδγίηξ πιείδρῃονγ Ἔν δπιοης ἴῃς πιεΐδρῃογβ 

ψὨϊσἢ ἀοσοπΊρδην ἰξ ἰη Φ., δας αυϊξε ουξ οὗ ρίαοε δεγε, δηά Ρ. βι- 
βιίξαϊεβ ἴογ ἰῈ δε βἰπιίας βουηάΐησ σπίλος ἔουπά ἴῃ Ερῇ. ν. 27, οὗ 
ψϊσῇ τῆς ἀεγίναϊίνεβ ἄσπιλος Δη σπιλόω οσουγ εἰβενδεγα ἴῃ Ρ, ἂπά 
δ. Αγὲ ψε ἴο βαρροβε ἔδδξ Ρ. ἱπεεηπεοηδιν γερίασεά Ψ.᾽ 8 ψογάβ ὉῪ 
οἴδεγβ οὗ βἰπηΐαν βοιηά, ἰῃ ογάεῦ οὶ ἴο βίαγιϊε ρεορίς ψῇο ψεγα 
αἰγεδάν δηλ τ ἢ ἘΠεπὶἢ οὐ γαϑ ἰξ 6 ἀπσοπϑβοίουβ ἀοίίοη οὗ ἔδε 
τηϊηά, οΔΠ|Π ἂρ δἰπιίαν βουηάβ, 88 ἰῃ γηγπιίησ οὐ αἰ ξογαϊξίοη ἢ Τῆς 
ἰαϊίεῦ 8ε6πιβ ἴο πι6 ἴῃε πιογα ργορδῦϊε Ἔχρίαπαίίοῃ. 

Ῥ, τγεξυγῃβ ἴο ζ.᾽8 πιεΐδρῃμουβ ἴῃ ἰἰ. 17, σῆεγε δα βρ|18 ἂρ νεφέλαι 

ἄνυδροι ὑπὸ ἀνέμων παραφερόμεναι ἱπίο ἔνο, πηγαὶ ἄνυδροι ἀπά ὀμίχλαι 
ὑπὸ λαίλαπος ἐλαυνόμεναι, ρεγῇαρβ Ὀεσαι86 ἢς τεραγάεά 4.8 ἐχργεββίοῃ 

88 βιρεγῆυσουβ, ἀηά αἴϑο Ῥεσδιιβε ἢς ἔπι ργονίά68 ἀἰδβέίηςξ ρίοζαγεβ οὗ 
ρτγεβεηΐ αἀἰβαρροϊπεπιεηξ (πε ψτ6 11} ἀπά ἕαξατα ἀποογίδίηεν (πε οἱουά). 

Ηε οπιίξβ ἔῃε ἔγυϊε! 688 ἔγεεβ, [ἢ βδίογπν ψανε8 ἀπά ναπάοδείησ βίαγβ 

88 (πδευϊϊεά ἕο δίβ8 ρύγροβε, Ὀμξ ἱηαρργοργίαϊε! Υ ἀρρεηάβ ἴο ἢἰβ ἰαβξ 

τηεΐδρδογ, ἔῃς οἴδαβε ἰῃ ψῃΐίοῃ 1. ἀεβογίδεβ πε ἄοοπὶ οὗ ἴπε νψαπάετγ- 
ἰῃρ βἔαγβ, οἷς ὁ ζόφος τοῦ σκότους τετήρηται. Οὗ σουγβε ἔπε ρεπάοῦ 

βῆονψβ ἐδαῖ Ρ. ἰηϊεηάβ (Πἰβ οἴδαβε ἴο δρρίῃν ἴο ἔπε ρεγβοὴβ ψῇβοπὶ ἢδ 
[88 7}υδὲ Βρυγαείνείγ ἀεβογίρεά, δ8 ἰ[ 18 ἱπάεθεά δρρ]ἰεά ὃν “. Εἰπιβοῖξ 
ἰῃ νεγ, 6, Ῥαξ ἰξ ἰΙοβεβ ἴδε αρΐῃθββ ψῇῃϊοῦ ἰδ ἢΔ8 ἰη Φ. νοῦ. 183, δῃά (8 
Βυρρ[ίε8 ἀποΐδπεγ σοηνϊηοίησ ργοοῦ οὗ {δε Ὁγίογίιν οὗ . Ηον οου]ά πα 

Ἰαϊῖεν πανε παά ἴῃς ραϊζίεπος ἴο φαῖμεν (ῃς βοδίζογεά ἔγασπγεηξβ οὐΐ οὗ 
Ῥ, ἴῃ ογάεγ ἴο ἴογηχ (πε βρίεπαϊά οἰυδίεγ οἵ ἤσυγεβ ἰῃ νν. 12, 18} 
Ννε Βανε 581] ἴο σοπεβίάονγ ἴῃς ἱπβεγείοη ἰη Ρ. (ἰ.. 18), ἀδικούμενοι μισθὸν 
ἀδικίας, ννϊοἢ σοπιπιεηςεβ ἔπε ἴοοβα βεγίεβ οὗ ραγεςὶρίεβ επάϊηρ ἴῃ ἰϊ. 
16. [ξπδε ραγεςοίρίς ἰβ οπνϊτιεά, τΠΐ8 ρῆγαβε γεσδ δ 1. νεγ. 11, τῇ πλάνῃ 
τοῦ Βαλαὰμ μισθοῦ ἐξεχύθησαν, Δηά ἰ8 τερεαϊεά «ἀραίη ἴῃ ἴϊ. 15; θαΐ ἀδι- 
κούμενοι ἰ5 ἀΠ συ, Αρραγεηῖίν Ρ. ἱπέεηάβ 8 ραγαάοχίοδὶ ρῆγαβϑε ἴο 
ςογγεϑροπά ἴο {.᾽8 οὐαί : [πε ΠΙΡογιίη68. ἅγὰ πιίβεγαδίς, Ῥεσοαύδε {ΠΟΥ 
ΔΓΕ, ἃ8 πον πίη, “τορθεά οἵὨ (ογ " γτοῦρεά 48.) τῇ γεναγά οὗ {δεῖγ 
ἰηϊᾳυϊςν ". Τῆς [οἱ ονσίηρ ραγεςορίεβ ζανε ἃ βιγικίησ ἀπά ρονεγίμὶ 
ἀεβογίρείοη οὗ ἔπε εν]! ἰηῆαεηος νὨϊσῆ τῆθ86 πίε δχογοῖδα οὐαγ 
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ἀῃηβίδθία ϑουΐβ, ὀφθαλμοὺς ἔχοντες μεστοὺς μοιχαλίδος καὶ ἀκαταπαύστους 
ἁμαρτίας, δελεάζοντες ψυχὰς ἀστηρίκτους (ο΄. γεγεννημένα εἰς ἅλωσιν, ἰΐ. 12), 
καρδίαν γεγυμνασμένην πλεονεξίας ἔχοντες, κατάρας τέκνα. Ῥεγδαρδ Ρ. 
ΤΏΔΥ ἱπίεηά (8 ΑΓΕ ἴο ἴακε πε ρίασε οὗ 7.8 θηε βρσυγε κύματα 
ἄγρια θαλάσσης ἐπαφρίζοντα τὰς ἑαυτῶν αἰσχύνας. 

ἴῃ νν. 14, 156 7. ρίνεβ ἰῆς ργορῆδθου οὗ Ἐποοῦ, πε βενεπεῦ ἔγοπι 
Δάδπι, νὨϊοἢ δἰ ρΡΙν ἀηηοίηοαβ ἴῃς [υξυγε ᾳἀφηιεηξ οἢ ἱπιρίουβ ἀεεάϑ 

δηά πνογάβ. Τὸ ἐπίβ ῬᾺ. πηδῖίοϑ τὸ ἀΐγεοῖ γεΐεγεηςο, Ὀαΐ, δ 1 ἤανα 

Ὀεΐογε βυχρεβίεά, ἰξ παν βανε δε οὔἣς γεάβοη ἔογ βρεδκίης οὗ Νοδῇῃ 
88 ἴῃε εἰσῃῖῃ. [Ιπ νεγ. 16 (ρεγῆαρβ ἴδίεη ἔγοπι ἴδε “4 ςϑιρηρίέϊοη οὔ 
Μο»65) ὅ. σοεβ οὔ ἴο ἀδβογίρε ἔμε [ἰρεγείηεβ 48 “"πιυγηχαγίησ ἀπά ἀϊ8- 

ςοηζεηΐεά, ννΑἰκίης αἴξεγ {πεὶγ ον [υ8ξ8, σσῆοβε πιουῖῃ λαλεῖ ὑπέρογκα, 

δΔηά ψῆο δαϊίζογ οἴμογβ ἴον ἔπε βαῖε οὗ δἀναηϊασε᾽᾽. Το ἴδε βαπὶα 
εἴξεος Ρ. (ἰ. 18) βρεαῖβ οὗ ἔμεπὶ 848 αἰξζεγίηρσ ὑπέρογκα ματαιότητος, ὉΥ 
ψῇοῃ {παν ᾿βεάμςς ἐπγουρῇ ἴδε 1.818 οἵ ἐπε ἤεβῃ ἴποβε ψῆο σψεγα 
ἦυδι εβοδρίης ἔγοπι ῃδαίμεη εγγογ. ἴω ἰϊ. 19-.22 Ρ. ἰβ πιοβεϊν ἱπάθρεη- 
ἀεηΐ οὗ Ψ., ῬᾳΕ 1 δανε αἰγεδάν ποξίςεά ἔπαξ ἐλευθερίαν ἐπαγγελλόμενοι 
ΤΏΔΥ Ὀς ἃῃ ἐςδο οἵ. νετγ. 4, χάριτα μετατιθέντες εἰς ἀσέλγειαν. Ηε οοη- 
τἰηαε8, εἰ γὰρ ἀποφυγόντες τὰ μιάσματα τοῦ κόσμου ἐν ἐπιγνώσει τοῦ κυρίου 
καὶ σωτῆρος Ἰησοῦ Χριστοῦ, ψοτά8 πῆς ἢ τεσ} ψῆδὶ ἣἢς Πδά βαϊά ἰῃ ἱ. 4, 
ἀποφυγόντες τῆς ἐν τῷ κόσμῳ ἐν ἐπιθυμίᾳ φθορᾶς, .. . διὰ τῆς ἐπιγνώσεως 
«ον τοῦ Θεοῦ καὶ Ἰησοῦ τοῦ κυρίου ἡμῶν, ἀπά Ζ068 οη ἴο φίνε Δῃ ἱπιργεββίνε 
νναγηΐηρ ἀραϊηβὲ ἴῃς ἀδῆρογβ οἵ Ὀδοϊκβιαΐηρ, ἰῃ τ ῃΐοἢ ἢς Ῥογγοννβ ἔγοπι 

Φ. νεγ. 8, ὑποστρέψαι ἐκ τῆς παραδοθείσης αὐτοῖς ἁγίας ἐντολῆς, οοποϊιάϊησ 
ἢ τΠ6 ργονεγῦ οὗ ἴῃς ἀος δηά ἔπε δον γεξζυγηίης ἴο {πεῖν ἔουϊπαβ8 
δἴζεγ Ὀείης οἰεδηβεά ἔγοηι ἰξ. 

ἴω τῆς τινά σπαρέεν οὗ Ρ. ψε ροὸ Ὀδοῖκ ἀραίη ἴο Φ. Τῆς γεδάδγβ δγὰ 
δάάγεββεά Δ8 ἀγαπητοί ἰη Ρ. ἰϊ!. 1 48 πῃ Φ. νεγ. 17. [ἢ Ὀοίῃ, {86 Υ γε 
Ὀἰάάδη ἴο γεπιετηδεῦ τῆς ψψογάβ οὗ ἴῃς Αροβίίεβ, νναγηΐηρς ἔβεπὶ αραϊηβὲ 
ταοσίοῦβ Ψη0 8ῃοι!ά σοπια ἰῃ Πα ἰαβὲ ἄδγβ, αὶ κίησ αἴτεγ τπεῖγ οσσῃ 

Ιυδῖ8.ι Τὸ τπΐ8 Ῥ. δάάβ (ἰϊ. 1, 2) “Τῆϊβ ἰ8 ἔπε βεοοηά ἰεΐζεγ ἴ δπὶ 
σπγιτης ἴο γου, δηά ἰῃ Ὀοξῃ 1 βεῖγ ὧρ γοιγ βίησεγε πιίηά ὈΥ οδἰΐης οἡ 
γοῦ ἴο γεπιεηδεῦ ἔπε σοπιπιαηά οὗ ἴῃς [ογτά ἀπά ϑανίους βροΐεη ὉΥ͂ 

γουγ Αροϑβίίεβ ". ϑϑίησε ἴῃ ἱ. 16, ἢ παά αδεά ἔπε ρῆγαβε ἐγνωρίσαμεν 
ὑμῖν τὴν τοῦ κυρίου ἡμῶν παρουσίαν, 1 σοι] βεεπὶ ἐμαὶ Ῥ. πιαδὲ Εἰπηβε 1 
Ὀε ἱποϊαἀεα ἀπιοὴσ “γόους Αροβίῖεβ ". Ηε ξαγίπεν [48 ἐπαπὶ “ γὰ- 
πλεπιρογ ἴῃς ψογάβ ψῃΐσἢ τεγα βροκεη Ὀεΐογε Ὀ. ἔπε ΠΟΙΥ ργορβεῖβ,᾽" 
τεσυγγίης ἰῃ (Πΐ8 ἴο ψῆδαΐς ἢς δά 58αἰά ἴῃ ἱ. 19. ;,αϊς δὲ νὰ ἴο 

υαπάογβίαπά ὃν ἔπε Δ᾽] δϑίοη ἕο 4 ργενίοιιβ ἰεϊξε Ὁ Ουγ βγβὲ ἐπουσῃξ 

͵8 ἡδξυγαιν οὗ] Ρ., Βαξ 8 ἔπεγε δηνιῃίης ἰῃ ἴε πψῃϊοῃ ψουϊά ἀῆϑνεῦ 
ἴο ἴῃς ἀεϑογίρείοη πογὰ ρίνεη ἢ Μίδην δαᾶνε ἀδηϊεά τ ΐ8, Ὀεσδιιβα [ΠΟΥ 
τδουρσδε ἐπαξ ἔπε σοπίεηϊξβ οὗ πε ργορἤθδου, 88 φίνεη ἰῃ . νεγ. 18, ψέγε 
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ἱποίυάεά ἱπ Ῥ.᾽8 γεΐδγεησε ἴο δὴ δαγίεγ Ερίβεϊθ. ΦὍ. ἴπδγε βαᾶυβ, ὅτι 
ἔλεγον ὑμῖν Ἐπ᾿ ἐσχάτου χρόνου ἔσονται ἐμπαῖκται κιτιλ., [ῃδῖ 8, Βα ἀαϑεγίδ 
δὲ ἴῃς νογάβ χυοξεά ὈΥ Ὠίηι νεγα ψογάβ ψῇῆϊοῆ ψεγα οἴζεη ἴῃ {πα 
ταουτῇ οὗ ἴῃς Αροβίϊεβ. Ου ἐδε οἵπεγ μαηά Ῥ. πιδαῖεβ 8 οἰεδῦ βερβϑγα- 

ἄοη Ὀεΐψεθῃ ἰϊϊ. 2 δηά [ἰ. 8 ΌῪ ἰηϑογίίης [86 ρῆγαβε τοῦτο πρῶτον 
γινώσκοντες, νι ΐοἢ Πα Πδά ργενίοι ΒΥ ἀαβεά ἰῃ ἱ. 20, ποῖ ἴο ἱπέγοάυςε ἃ 
Ῥαγεςσαϊαν ργορῆεου, Ῥαΐζ ἴο ἰδ ἄονγῃ ΠΟῪ ῬΓΟΡΏΘΟΥ 88 ἴο Ὀὲ ἀπάετγ- 
βίοοά. Τῆς τγεΐεγεησε ἴο ἃ ἔογπιγ ἰεξίεγ ἰβ ἐπεγεΐογε γαδβιγιςξε ΌῪ 
Ῥ. το ἰδ. 2, οἱάάϊησς ἰῃς τεδάδγβ ρὰν πεεά ἴο ἔῆε σψογάβ οὗ τῆς 
Ρτγορδεῖβ δηά ἴῃς δροβίϊεβ. [ἔνε ἴωαγη πον το 1 Ρ. ὶ. 10-12, περὶ ἧς 
σωτηρίας ἐξεζήτησαν. .. προφῆται οἱ περὶ τῆς εἰς ὑμᾶς χάριτος 

προφητεύσαντες . .. οἷς ἀπεκαλύφθη ὅτι οὐχ ἑαυτοῖς, ὁμῖν δὲ διηκόνουν 
αὐτά, ἃ νῦν ἀνηγγέλη ὑμῖν διὰ τῶν εὐαγγελισαμένων ὑμᾶς 
πνεύματι ἁγίῳ (οὐ. 1 Ρ. ἰ. 16), γε 8841} Βπά δὴ εχαςοξ οογγεβροηά- 
ἐηος ἴο ψῇῆδί ἰ8 βίαϊεά ποτε. Τῆα ψογάβ τῶν προειρημένων ῥημάτων 
(. νεγ. 17, Ρ. ϊ.. 2) γεπιίη (8 οὗ ΄. νεγ. 4, οἱ πάλαι προγεγραμμένοι εἰς 

τοῦτο τὸ κρίμα (που ἢ πο ἀοιδὲ {πε ἱπηπχεαάίαϊε γεΐεγεηος ἔπεσε ἰ8 ἴῸ 
δε ργόρπεου οἵ Εποςἢ) δηά οἔ Ρ. ἰἰ. 8, οἷς τὸ κρίμα ἔκπαλαι οὐκ ἀργεῖ. 
ἴῃ οἰκίης ἔπε ργορῆεου, Ρ. δάάβ ἔπε επιρῃαιίς ἐν ἐμπαιγμονῇ, ψὨϊοἢ 
ΤΩΔΥ Ὅς οσοπηραγεά ΜΙ ἐν τῇ φθορᾷ αὐτῶν καὶ φθαρήσονται οὗ ἰΐ, 12, ἀπά 
ψϊτἢ ἢ γεϊξεγταῖεά ἀσεβεῖς οὗ ́ . νοῦ. 15 ἀπά κατὰ τὰς ἐπιθυμίας πορευόμενοι 
οὗ Ψ. νν. 16 δηά 18. 

ἴῃ {{. 4, Ῥ,, οπιίξείης .᾽8 ϑοπιενῃδξ οὔβουγε νογ. 19, οὗτοί εἶσιν οἱ 

ἀποδιορίζοντες, ψυχικοί, πνεῦμα μὴ ἔχοντες, (068 Οἡ ἴο ΒρΘΟΙΙΥ ἰῃ τῇδ 
τς πιοσΐογυ οὗ {πε ἐμπαῖκται οσοηδίἰβίεά. Το 8βαἰά παξ ἴῃς Ὀγοηιΐβε 
οὔ ἴδε σοπχίησ οὗ ΟὨγίβε (το ψῃίο Ῥ. παά Ὅογης νι ίἕηεββ ἰῃ ἰ. 16) γε- 
πιαϊηςά ἀηξμ811εὰ, ἀπά παξ ἐπε τνογά τψαβ τοί ᾿ἰα]6 ἴο ἔμε σδίαβέγο- 
Ῥδίς σἤδησεαβ ργεαϊοϊεά ἃ8 δοσοπιραηἰπιεηξβ οὗ ἔπε Βηαϊ [υἀρπιεηῖ. 
ΤΒογα ἰ8 4 {{πε|Ὸ αὐνενναγάπεββ ἰῃ Ἐ.᾽85 νογάΐϊηρ, ἀπ᾽ ἀρχῆς κτίσεως ἴοἱ- 

Ἰονίης ἀφ᾽ ἧς ἐκοιμήθησαν, Ὀυὲ ἰξ ἰ8 ἃ νεγν πδῖωγαὶ ὈΪεηάϊηρ οὗ ἔνο οὉ- 
Τεςείοηβ. [ σαηποῖ τΠίη!κς μα ἰξ δ. δά Καονη [8 νεγβε, νἢϊοῆ σίνεβ 
80 πιυσῇ ροΐπξ ἕο ἴῃς ργεσδαϊης ργορῆθου, ἢς σου πᾶνε τγείγαϊηεά 

ἔγοηι ἰηβεγεης ἰξ. Ρ. γίνεβ ἃ ἀουδίε απϑιγεῦ ἰπ 1]. 56-10 : (α) 48 ἔδε 
ψογὶά νγὯ8 ογεδίεά ουἱ οὗ ψαΐεγ ὉΥ ἴῃς ψογά οὗ Θοά, 8βο, ονίηρς οἱ 
ἴῃς βαπὶς ψογά, ἰἴ ψα8 ἀδβίγογεά [Ὠγου σῇ νγαΐεγ, δηά ψ|}} θὲ ἀεδβέγογεά 
ἀραΐη ὈΥ γε οὐ ἴδε ἀδὺ οὗ υἀσηιεης (οὗ. δυάς νν. 6, 7, Ρ, ἰἰ, 8, 4, 

9); (δ) Οοά ἰξ ποῖ ᾿ἰπιίτεά ἴο ἀᾶνβ δῃὰ γεαγβ. [{ Ηδς νψϑδίξβ, ἰξ ἰβ ἔγοπι 
Ηἰ8 Ἰοης-βϑυδεγίης ραζίεπος, Ῥεοδαβε Ης ἀεϑβίγεβ [ἢδί 411 βῃοιἃ γερεηξ 

δηά Ὁε βανεά. ννηε πιᾶὰὺ σοιηραγα ἐπἰ8 τ Ῥ.᾿᾽8 αβε οὗ (ες Ο.Τ΄ ἰγρεβ 
οὔ Ϊυάφπιεηξ ἴο ροὶπξ οὐξ ργοοΐβ οὗ πΊΈγου ἰῃ πε σαδε οὗ Νοδῖβ δηά 
Ιμοὲ (ἰ(. δ, 7), ἰῃ σοπέγαβε νίτῃ {πε βενεγεγ ἴοπε οὔ. νν. 5-7. [Ιἢ {{|.. 10 

1 Βεδάϊηρ δι᾽ ὄν, ἔος νγὩϊ ἢ 866 πὶ οὐϊείοη οὗ 2 Ρ. 
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Ῥ. οἱάβ8 δἰ8 τεδάδγβ πιδςε ἃ ργασίίοδὶ .βε οὗ ἔς κηαονίεάσε τπαξὶ ἐπα 
Ἰιοτά ἰβ δδουϊΐ ἴο σοπια ιπεχροοίεάϊν. “Ὁο ποὲ Ῥὲ δ᾽!πά το δα 
ϑΥπλρίοΠΊ8 οὗ πε Ὀγεβκίηρ ἃρ οὗ ἔπε ἔγαπιε οἵ παΐυγε (ρεγῆαρβ «ἃ γε- 
ἔετγεηοσε ἴο νοϊοδηΐο ἐγυρείοηδβ απ εαγίμαιαῖεβθ). Μίαϊε γεδάν ον {πε 
«οπτηρς οὗ (ἢ ἀδν οὗ Οοά ΌΥ ἴδε ργδοίίος οὗ δοίϊπεββ δηά ρίεῖν. 
Ιμοοῖ ἰογψαγά ἴο ἐπε ἐμ βθίπιεης οἵ πε ργοπιίβε οὔ πε γείψῃ οὗ 
εἰσῃςεουβηεββ ἰῇ ἃ πεν δαγίῃ δηά ἤεαάνεη." 

ΔΑε {Π|8 ροίΐηϊ Φ. ἀπά Ρ. αραίη σοπιε ἰοφεῖδεγ ίη Φ. νεγ. 20 δηά Ρ. ἐϊϊ. 
14, Ὀοξῃ οοπηπηεησίης ἃ πεν βεοίίοη ψίἢ ἀγαπητοί. 7.᾽8 ἐχῃπογίβείοη 
Ὧο Πίβ γεδάεγβ “ἴο θαΐὰ ἐπεπιβεῖνεβ ἃρ ου {Πεὶνρ πιοϑὲ Ποῖν ἕαϊτῃ δπά 
Κεαρ ἐπαηιβεῖνεβ ἰῃ ἰονε " ἢ88 θδθῶ αἰγεδάν υὑβεά δγ Ῥ., ἃ8 ψγὰ ἤδνε 
8εεῃ, ἰῃ ἱ. 6.7. Ηἰβ γεΐεγεηπος ἴο ἴδε ϑρίγι 8 Πεῖρ ἰῶ ργβϑυεγ πιὰ 6 
«οπραγεά σίτῃ Ῥ. ἰ. 20 οὐ ἴδε ἰηβρίγαϊίοη οὗ ἴδε ργορῃεῖβ. Ηἰβ8 
ϑῖγαβε ἰῃ νεῦ. 21, προσδεχόμενοι τὸ ἔλεος τοῦ κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ 
εἰς ζωὴν αἰώνιον ἰΒ Δ Κα ᾧρ ἴῃ ἔπε προσδοκῶντας οὗ Ρ. ἰϊϊ. 12 δηά προσ- 
δοκῶμεν οὗἍ ἰϊϊ. 18, αηά ἀραίη ἴῃ 1}. 14, 116 ἐπε σοαί εἰς ζωὴν αἰώνιον ΓΔ Ὺ 
δὲ οοπιραγεά ΜΙ εἰς τὴν αἰώνιον βασιλείαν ἰῃ Ρ. ἱ. 11. Ρ. ἱπβογῖ8 

ἄσπιλοι καὶ ἀμώμητοι (οὐ. 1 Ρ. ἰ. 19) ἔγοηι 2.8 ἀμώμους ἰῃ νεγ. 24, αηά 
ἐῃ σοπίγαβί ἴο Ὠἰβ ον σπίλοι καὶ μῶμοι ἰῃ ἰϊ. 18, δηά ἴο 7.᾽8 ἐσπιλω- 
ψένον ἰῃ νοῦ. 28. ἐν εἰρήνῃ ἰοοκ8 Ὀδοῖκ (ο Φ. νεγ. 2 δηά Ρ, '. 2. ΝΒ ε 
ἕη νν. 22, 28 σὰ δανὲ 7.᾽8 βἔεγηῃ γαΐς ἕογ ἔπε ἐγεδζηκηΐξ οὗ Ὀδοϊβάογ, 

Ῥ, αίνεβ υξΐεγαηοςε ἀραίη (ἰ|. 15) ἔο πε πιογε βορεξαϊ! νίενν οἵ {]. 9, 
φηά οἰαἰπι5 ἔον ἴξ ἔμε ἰηϑρίγεά δυρρογὶ οὗ Ραυϊ. “εὶς Ραιυ} 8 ἰεξξεγβ, 
νδα δηά φορά 848 [πεν ε, οεγ βοπὶς ἀ ἢ οι εἶεβ, το ἢανε θαοα 
αὐϊδαηάετγβίοοά δηά ρεγνεγίςαά, {πὸ ἐς γεβὲ οἵ ἴῃς Βίδ]ς6,: Ὀν τῇς αἢ- 
Ιεαγηβά δηά υπβίδρίε ἴο ἐμεὶγ οσσῃ ἀεβίγαοσίίοη." Τῇε σψογά σωτηρία 
ἥη 1. 15 γεπιίηάβ 8 ἐπαὶῖ . μΒαά ογί ίηδ!ν ἱπιεηάςά ἴο νψγίϊε περὶ τῆς 
κοινῆς σωτηρίας (νετγ. 8) δηά ἰῃδὲ Πἰβ ράγροβε 18 δρραάγεηςν οαγγίεά 
οὐ ἴο ἃ οσογίαίη οχίεηξ ἰη πεβε ἰαϑὲ νεγβε8 ἔγοπι 20 οηναγάβϑ, [Ιῃ 
νεγ. 24 7. Ὀερίηβ δὴ Αβογίρείοη ραγεν Ὀογγονεά ἔγοπι 5.. Ρδαΐ, δά- 

ἀγεββεά “το Ηἰηὶ νψδο ἰ5 δϑϊς ἴο ἀδεῤ Ηἰς ῥεοῤίε ἴγεε ἔγοπι σέμρη δἰ τη 
(οὐ. Ῥ. 1. 10) ἀπά ρτγεβεηξ ἔμπεπὶ Ὀεΐογε Ηἰβ σίογυ ἰἱπ ἐχοθεάϊησ 70 γ᾽ 
(σ΄. ῬῸ ἃ. 11). Ρ. Ρἱάβ Πίβ γεβάεγβ, “Κηονίηρ ἔπεβε {πίηρσβ δεΐογε- 
Βαηά (βεε ἀῦονε ἱ. 12, ἰἰϊ. 2) το ῬῈ οὐ τῃεὶγ συαγά, παξ ἘΠΟΥ πῖδῪ ποῖ 
Ὅε Ιεὰ ἀναγ ὉΥ ἴδε 4770} (7. νοῦ. 11, Ρ. ἰϊ. 18) οὗ ἐδε πνίςκεά (Ρ. ἰΐ. 
7, οὐ. δ. νετ. 28, ἐλεᾶτε ἐν φόβῳ), ἀπ 80 ἔα} ἔγοπι ἐπεῖγ οσσῃ βιεδάξαβί- 
Ὧι6 88. (οὐ Ρ. ἱ. 12, ἰϊ. 14, εἱἱ,. 16). Φ.᾿᾽ 8 ἐν ἀγαλλιάσει βοατβ Ὠΐρῃεῦ 
ἤδη ἴῃς ἰεββοη ψϑιοῦ Ρ. ἤεγα ἱπουϊσαῖεβ: ἰξ πιὰῦ Σὲ σοπηραζεά, 48 
“τε Βαᾶνε βεϑη, σψίτῃ τῆς πλουσίως ἐπιχορηγηθήσεται οὗ ἱ. 11. Ρ. σοη- 
εἰηιε8 ἢΠί8 ἐχμογίδίίοῃ ἴῃ 1ϊ, 18, αὐξάνετε ἐν χάριτι καὶ γνώσει, ἴον ψῇῃϊοἢ 

1Έος ἴδε 7υδεϊβοδείοη οὗἩ τΠἰβ γτεπάδγίηρ 8εὰ Ἐχριδπδίοσυ ποίεβ ἰπ τὴγ εὐϊτίοη οὗ 

295". 
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ΜΕ ΠΊΑΥ ΘΟΠΊΡΑΓΕ χάρις πληθυνϑείη ἰῃ ἱ, 2 αηά ταῦτα πλεονάζοντα ἴῃ ἱ. 8,. 

αἶβ8ο ὕ. νεγ. 4. Τῇε Αβογίρεοη ἴω Ῥ. ἰ8 πιυσῇ βίπιρίεν ἔπδη παῖ ἴῃ 1., 

Ῥείηρ δἀάγεββεά ἰο ουν ϑανίουν δεβυβ Οῃγίβε, τη ]]6 δ. 8 ἰδ αὐάγεββεῶ 
μόνῳ Θεῷ σωτῆρι ἡμῶν διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ κυρίου ἡμῶν. Ῥ. ΠΔ8 δόξα. 
οηΐγ, τῇς 4. ἢ88 πε ἔμ} Πεαγρίοα! ἔογηι, δόξα, μεγαλωσύνη, κράτος, καὶ. 
ἐξουσία. Ρ. [88 καὶ νῦν καὶ εἰς ἡμέραν αἰῶνος, 116 1. δ 8 πρὸ παντὸς: 

τοῦ αἰῶνος καὶ νῦν καὶ εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας, σοῃοϊυάίπρ τ ἀμήν, 

νϊςἢ 18. οπχίἰεά ἰῃ Ρ, ὃγ ΝΝ.Η. αἴεν Οοά. Β. Ολ Α. Ὑ. νυ βου, 

3. οἵ ΤἈεοῖ. δέμά. νοΐ. νἱϊ!. 75 ου Ἐπιρμαδβίβ ἰὼ Ν.Τ'. 
Το βυηὶ ἀρ: Πα ἀο ψε Βηά ἴο Ῥὲ ἐπε πιαίῃ ροϊπίβ ἴῃ ψῃϊοῃ ἐπε: 

ἔνο Ερίδβιίεβ ἀσγες, σγῆαϊ ἐς ροϊηξβ ἰῃ ψῃίοῃ ἐμεν ἀἰϊθεγ ἢ Βοίδ, 

ἄστεα ἴῃ πιακίηρς [αἰτἢ, ψῖο ἢ 8 ἰΐβε! ́  ἐς γί οὗ Οοά (Ρ. 1. 1, 
λαχοῦσιν πίστιν), ἔπε ουπάδιίοη οὗ τῇς ΟΠ βείαη [6 (4. νν. 83, 20, 

ῬΟΔ 1, δ): δοξῃ ασγες ἔμπας ἰβ σοπιπιεηοεηιεηξ 1168 ἴῃ ἔπε ἀϊνίης: 
(411 (Φ. νεγ. 1, Ῥ. 1. 8, 10). Τῆε οδ]]} ναβ βεαϊεά ἰῃ Ὀαριίβπι ἔογ ἴδ6 
[ογρίνεπεββ οὗ βίη (7. νεγ. 56. ἰη σοηπεχίοη σίτῇ 1 Οον. χ. 1, 2, Ρ. ἰ. 8), 

Ῥυϊ νὰ δανε ἴο πιαῖε οὖν σδ!]ΠἸρ βυγα πγουρῇ σοοὰ ποτ (Ρ. ἰ. 10), ἴο 
Ὀυϊ]ὰ ουγβεῖνεβ ρου ἔπε ἰουπάφιίοη οὗ ἔπε ἕαίεῃ (Ψ. νεγρ. 20, Ρ. 1. 5- 
7), ἴο Κεερ ουγβεῖνεβ ἰῃ ἴῃς ἰονε οὗ Οοά ὈΥ ργαγίης ψίτῃ με Πεὶρ οἵ ἔδε 
Ηοὶν ϑρίτγιε (4. νεγ. 20), ἰοοκίηψ ἕογ ἔπε πιεγον οἵ ουγ μογά Ψεβϑι8 ΟἸγίβε 

(νΒιςἢ 5841] θὲ ἔμ! γενεαῖς) ἰῃ δε [{ξπ εἴεγπαὶ (. νεγ. 21). Οοά ουν 
ϑανίουγ [5 406 ἴο Κααρ ὰ8 νίιπουξ βευπηδιίης ἀπά ἴο ργεβεηΐ ι.8 Ὀθεΐογε 
Ηἰβ8 σίογν ἀποίεπιίβῃθά ἴῃ ον (1. νν. 24, 25). Ρ. ἀοεβ ποῖ Ἔχργεβϑβι 
ταεηείοη ργαγεγ, δπά ἢε ἰαγβ πιογε βίγεββ οὔ ρεγβοηδὶ εἴδογε ἤδη 7. ἱπ 
δε ψογάβ “γίνε ἀϊίσεπος ἔμαὶ γε πηδὺ 6 ἔουπά ἰη ρεᾶςε, ψίϊπουΐ 8δροξ 
Δηά ὈΪΑπηΕ͵688 ἴῃ ΗΒ βίψῃς" 1Ϊ|. 14, “Ῥεναγε ἰε8ὲ γε [41] ἔγοπι γουγ 
βιεδαζαβίηθββ, ΚΟΥ ἰῃ σγαος " ||. 17, 18. 80 ἴῃ ἱ. 56-.8 ἢς δίά8 ἢἰδ5. 

τεδάδγβ δάά 411 αἰίψεωσες ἴο βυαρρίνγ “ἴῃ γοὺυγ ἔαϊτῃ επεγαυ, ἰῃ γοῦν 

ΘΠΕΓΩΥ Κηον]εάρε,᾽ εἴς., ἀηά σζοεβ οὐ ἰῇ νεγ. 10 ἴο βαὺ “1 γε ἀο (Πε86- 

τῆίηρβ, γε 84} πόνεγ βιίωπιίε: ἴογ ἴῃ 8 8ῃ41} θὲ γίσδ!ν βυρρίίεά το 
γοαῦ ἴδε επέγαησς ἰπίο ἔπε εἴεγηδὶ πίησάοηι". ΑΕ {πε βαπὶα {ἰπ|ὲ Πα 
ἈΒογῦ65 ἴο ἔπε ἀϊνίηες ροννεῦ “41}} ἴπαξ ρεγίαίηβ ἴο [{ξῸ δηὰά φοά!ηεβ8, 
ταγουρῇ πε Κπονίεάσε οὗ Ηἰπὶ ψῆο σα]]εὦ ι.8 Ὁν τῆς πιδηϊεβίβιίοη οὗ 
Ηἰ8 ονῃ φοοάηεββ᾽. Τῆδί πιαηϊξεβίβείοη μ88 Ὀεεῃ ἴο α8 ἴπε φυδγαηίεα 
οὗἉ πιοϑὲ δΙεββεά ργοπιίβεβ, Ὠγουσῇ ψοἢ τα ἀγὲ ἐπαρίεά ἴο Ὀεσοπια 
Ῥαγίδκεγβ οὗ με ἀϊνίηε πδίυγε (Ρ. ἱ. 8, 4). 

Τῆς Ὀγοδά ἀϊβείησιίοη Ὀεΐνγεεα τὰς ἔνο Ερίβεϊεβ πᾶν Ὀὲ βαίά ἰο 
Ὅς παῖ, ψῃϊε Φ. ἰ8 τπγουρπουΐ οοσυρίεά τί ἔδε ἀεηαηοίᾳείοι» 
οἵ εν] -ἄοεγβ, ἐχοερὲ ἰῃ νν. 1-3 δηά 20-25, Ρ.᾽8 ἀεηυηποίβείοηβ ἀγα 
ΤΑΙ οσοηβηεά ἴο ἃ ροτγίίοῃ οὗ οδαρίος ἰΐ., δηά {παὶ τῆς ἰαζίεν 

ἅνε!]8 πιογὲ ἀροὴ ἔδε πιεγον οὗ Οοά 88 βϑβονῃ Ἄνθη ἰῃ ἢΐβ ρυηϊδῃ- 
τηεηΐβ. 
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Ἴδε οσοποϊυδβίοη 1 Βανα ἄγαν ἔγοτη δε αὔονε Ἴοπιραγίβοη οὗ πα 
ἔνο Ερίβεῖεβ δἂβ ἴο ἔπε ργίογίυ οὗ ΄., ἰβ σοηβγπι)εά ὃν ἴῃς σεπεγαῖὶ 
ορίηίοη οἵ πιοάσγῃ ογίξϊοβ, ἃ8 ὃν Νοαηάεγ, Ογεάηεγ, Βναϊά, Ηἰσεη- 

[ε]ά, Ηοϊϊζηαηη, Ηαγηδςοῖ, Βογημαγά ΝΥ εἴβ8, Αρροέξξ, Εδγγανγ, ϑαϊπιοῃ, 

δῦονε 411 ὃν Ὦγ. Οδαβε ἰῇ δίβ Ἄἐχος}εης ἀγεοϊε οἡ πε ““ ϑεσοηά ΒΕρίδβεῖς 
οὗ ὅ8ι. Ρεΐεγ᾽" ἰὴ Ηαδβείη δ᾽ Ὁ. οὔ Β. Ιὲ ἰβ ἴγυς βοπιὲ οὗ ἔπε ὑεβὲ 
δυϊπογίεἰεβ βρεαῖς νεγν ἀουδιξυν ὈοΐΒ οὗὨ τῃϊ8 ργίογ Ὑ δηά οἵ {δ6 
δυϊδεηξίοίν οὗ 2 Ρ, Τδυδ ὈὨδ[ιϊ᾽ηρσετ, το, ἰῃ Πίβ ΕἸγεέ Αρε οΥ ἐπε 
Ολμγοῖ, δά πιαϊπίαίηεά {πε ργίογίεν οὗ 2 Ρ., σγοίε ἰο ὮὈγ. Ρίυπ- 
πιεῦ ἴῃ ἔπε γεαρ 1879 ἐπαξ πε οουά πὸ ἰοησεῦ δοίά τῃϊ8 ορίηίοη 

(ΡΙαπιηλεγ᾽ 8 δέ. γα;"ες δῃὰ δέ. γμάε 189], ». 400). ὅεε αἰβο ΡΙαα- 
τηετβ 5έ. γμάε, ρ. 268: “Δ Ώΐε δάἀπιτείης παῖ ἴῃς σαβε ἰ8 ὉΥ Ὧ0 
ΤΩΕΔΏΒ ργονεά, τὰ ΠΊΑΥ Ὀς σοηΐεηξ ἴο τεϊαίη {πε ρῥγίογ υ, 88 ψε]]} δβ ἔα 
δυϊπεηκίοι εν οὗ 2 Ῥεΐεγ, 88 δὲ ἰεαδὲ ἴῃς Ῥεβδὲ πογκίηρσ πυροίμαεβίβ "., 
Αηά Ηοτῖ ἰβ8 αυοϊεά Ὀγ Ὀγ. ϑαπάδν (1ποῤ᾿γαξίοη, Ρ. 8347) ἃ8 βαγίῃ 
τιαῖ “1Ὲ με ψέγε αϑιιεά ἢς ββουϊά 88Ὺ τδὲ ἴῃς Ῥαΐίδηςε οὗ αγρυπιεηξ 
ν 88 ϑαϊηβι ἴῃε ερίδβιϊε ; δηά πε πηοπιεηΐ ἢῈ Παά ἄοπε 80 ἢς βῃου]ά 
Ὀερίῃ ἰο τῃίηἷ ἐμαὶ ἢς πισῃε Ὀ6 σγοηρ ". Οη ἴδε οἔδεγ δαπά ἕῆγεε οὗ 
ἴδε πιοβέ γεοεηξ ογεἰσβ, ϑρίεζα ἴῃ πβ Οοπιπχεηΐαγυ οἡ ἔπε ἔνψο Ερίβεεβ, 

1885, Ὀγ. Βίψῳ ἴῃ δίβ 7ηἰεγμαΐίοπαὶ Ογίέοαὶ Οονιρισμέαγ, εἁ. 2, 1902, 
δηά [Πε νεΐεγδῃ Ζαδη ἴω ἢίβ Εὐμίείέμηρ ἐπ ἀας Ν.Τ'., εά. 8, 1906, ανε 
ὯΟ δΒαβίϊαςίοη ἴῃ πιαἰηἰαίηίπσ ἐπα ρῥγίογι ἐν δηά δυζπεηεοιιν οἵ 2 Ρ. 1 
Ῥιοσεεά ἴο οοῃδβίάεν δε δγρυπιεηΐῖβ ψῃϊοπ ἤανα δε δάδυοςεά Ὁν 
{ῃθηλ οὐ Ό΄ οἴδποῖβ ἰῃ ἕανουγ οὗ ἐδαΐ νίεν.ἷ 

(1) Αββαπιίησ δε σεηυΐηεηεββ οἵ ἔπε ἔνο Ἐρίβεῖεβ, ἰξ 18 εδϑβίεγ, 
ἰῃ ἃ σδ86 οὗ ενάεηὶ Ὀογγονίησ, ἴο βδύρροβε δαὲ δε Ῥογγονγεῦ βῃου!ά 

Ῥὲ 186 σοπηιραγδθνεϊυ οὔβουγε Φυάς, γαίπεγ ἤδη Ῥεῖεγ, ἴῃς ἔογεπιοβὲ 

οὗ ῆε Αροβι[68. 

(2) ϑιυάε 8εεη18 ἴο δοϊιπονίεάσε ἢἰβ οὈ] σαϊίοηβ ἴο Ῥεῖεγ ἰῇ νεγ. 4 
οἱ πάλαι προγεγραμμένοι εἰς τοῦτο τὸ κρίμα... τὸν μόνον δεσπότην 
ἀρνούμενοι ηά ἰῃ νν. 17, 18 μνήσθητε τῶν ῥημάτων τῶν προειρημένων ὑπὸ 
τῶν ἀποστόλων τοῦ κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, ὅτι ἔλεγον ὑμῖν Ἐπ᾿ ἐσχάτου 
Χρόνου ἔσονται ἐμπαῖκται κατὰ τὰς ἑαυτῶν ἐπιθυμίας πορευόμενοι, ἴδε 

ἔογπιεγ νεγβε Ῥεΐπῷ γεραγάθά 8 δῇ αἰυβίοω ἴο 8 1Ϊ, 8 ἐν ὁμῖν ἔσονται 
ψευδοδιδάσκαλοι. .. τὸν ἀγοράσαντα αὐτοὺς δεσπότην ἀρνούμενοι... οἷς 

τὸ κρίμα ἔκπαλαι οὐκ ἀργεῖ, ἔῃε Ἰδξίεγ ἴο Ρ. ἰ]. 2, 8 μνησθῆναι τῶν προει- 
ρημένων ῥημάτων ὑπὸ τῶν ἁγίων προφητῶν καὶ τῆς τῶν ἀποστόλων ὁμῶν 
ἐντολῆς τοῦ κυρίου καὶ σωτῆρος, τοῦτο πρῶτον γινώσκοντες ὅτι ἐλεύσονται ἐπ᾽ 

ἐσχάτων τῶν ἡμερῶν ἐν ἐμπαιγμονῇ ἐμπαῖκται κατὰ τὰς ἰδίας ἐπιθυμίας αὐτῶν 
πορευόμενοι. 

1 αρτεὲ ἢ Ὀτ, Βίρα δαὶ ἰξὲ 18 βυρετῆυουβ (0 ςοπδβίάες ἐβεοσίεβ Ὡς ἢ δυρ- 
Ῥοβε 2 Ρ. ἴο Ὀὲ πιδᾶς ὕρ οὗ ἴνο ἱπάερεηάδης δρίβιϊεβ. [116 υηἱίγν, 48 βδῆονῃ ἴῃ ἰδ ς 
ελε] ες ρᾶτὶ οὗ 1818 ςβαρίες, ἔοσοεβ ἰἴ86 17 ου ἴδς πλϊη οὗ ΔΩ ολτεῖι] τελάστ. 
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(83) Τῇε ργίογίυ οὗ Ῥ. 18 σοηβγηπιεά ὃν ἔπε ργεναϊϊηρς α8ε οὗ δε 
ξαΐξυγε ἴεηδε ἴῃ γεραγά ἴο ἴδε ἱηπονδίογβ, πεγεδβ ὅ. α868 ἴῃε ρϑϑὲ 
ογ ἴδε ργεβεηῖ; οὐ. Ρ. ἰ1. 1 ἔσονται, παρεισάξουσιν, ἰϊ, 2 ἐξακολουθήσουσιν, 

βλασφημηθήσεται, ἰϊ. 8 ἐμπορεύσονται, ψ τ {. νεν. 4 παρεισεδύησαν, νετ. 
8 μιαίνουσιν, νον. 10 βλασφημοῦσιν δηά [δε δοτγίδἔβ ἰῃ νεγ. 1]. 

Ὀεδίίης στὰ ἐμοβα οὐ᾽εσϊίοηβ ἰῃ ογάεγ, γὲ πιδὰὺ οοποεάς ἐδδξ, ἰξ 
Ὀοίἢ Ἐρίβεε8 αγὲ σεηυίπε, τὰ βῃου!ά γαῖπεγ ἢανε Ἔχρεοίεά τῆς Ὀογγον- 

ἰῃφ ἴο Ὀε οη ἐδε βἰάς οὗ ἔα ἤογε οὔβοιγε. Υεῖ ἔπεα ργοθδῦ ν 18 ἠοῖ 

οὔς ἔπαΐ σδῇ δε ργεββεά. Μίϊοη δηά Ἡδηάεί Ὀογγονεά ἔγοηι πεῶ 
ταυσῇ ἰηξογίογ ἴο Ἐποπιβϑοῖνοβ ; ἰβαίδῃ Ὀογγονβ ἔγοηχ Μιίοδῃ, δηά 1 Ρ. 

ἔγοπι δαπιθβ. [δου δε οἴπεγ παηά νὰ ἢπά γεϑβοη ἴο Ὀεϊϊενε παῖ 2 
Ῥ, ννὰβ ποῖ τυ7ιϊϊζέεη Ὁγν ἔς Αροβίέϊε, ἔπε οὐ)εσξίοῃ ΟὨΪΥ ἀπιουηΐβ ἴο 
τοῖδ, ἐπαξ, ἐπουσῇ 81. Ῥεΐεγ Βιπιβεῖ δ παά Ὀογγονεά ἔγοπι Φαπιεβ ἰῃ 1 
Ῥ., δὴ δάηιίγονγ οὔ ὅ:ῖ. Ρεῖογ οουϊά ποῖ ἕανε θογγονδά ἔγοηι Φιὰς ἰη 2 Ρ. 

ΔΝ τεραγά ἴο οδ]. (2), 1 πανε ροϊπέεά ουξ ἰῃ τὴν ποίςε ἐπαξ ἐπε ψογά 
πάλαι ἴῃ 2. νοῦ. 4 σδηηοΐ γεῖεγ ἴἰο Ρ., θυϊ ταδὶ Ὀ6 υπἀετγβίοοά οὗ τῆς 

Ῥτορῆθου οὗ Βποςῆ, ᾳυοΐεά ἰῃ Φ. νεγ. 15, ἰῃ ψῃίοῃ ἔπε τψογά ἀσεβεῖς 
(νοι δυπιβ ἂρ πα ἰυάσηχεπξ ἴῃ νεγ. 4), οσσυῦβ πὸ [ε88 ἔπαη ἔουγ {ἰπγ68 
(ἔ πὲ ἱποίυάς ἔπε οορηαῖε νεῦρ δηά αρβίγασξ πουπ). 1 πανὲ αἷβο 
Ῥοϊπέεά ουἱ ἐμαξ 1. ἰῃ νεγ. 17 γεΐεγβ ποὲὶ ἴο δὴν οπὸ ψγίξεγ, θαξ ἰο ἴδε 

ΟΓΆ] ἐσδοπίησ οὗ {πε Αροβίῖίςβ, ἀπά παὶ Ῥ. ἴῃ ἰϊϊ. 2 ἀοεβ ποῖ ργοΐδββ ἴο 
αἴΐεν ΔΩΥ πεν Ῥγορῆθου, Ραΐζ βἰπιρῖν δάά8 ἴο ψῆδὶ Φυάς Παά 8βαἰά, ἐπαξ 
δε τεδοῃίπας οὗ ἔπε Αροβίίεβ γεβίεά ἀροη ἔπε δυϊπογίτν οὗ ΟἸγίβε, δηά 
ἴπαξ ἰξ νψὰβ ἰῃ ἀργεεσιεηῖ πίῃ ἴῃς ἰεδοπίης οὗ ἴπε ργορῃμείβ. ΑΒ γε- 
ϑετάβ οδ)]. (8), ἔπε ἀϊδέεγεηςε οὗἉ ἔεηβε, Ρ. ἰ8 ποξ οοηδβίβίεηξ ἴῃ Πίβ αβὲ οὗ 

ἴῃε ἕαϊυγε. σε δανὲ πε ργεϑ. ἴῃ ἱϊ. 10 τρέμουσιν, ἰϊ. 17 εἰσίν, ἰ(. 18 
δελεάζουσιν, {ϊϊ. 6 λανθάνει, ἔγοηι Μοῦ τὲ βῃουΐά σοποίαάἀε ἐμαὶ πα 

ἱμπονδίογβ δά αἰγεδάν Ῥεζυη ἐμεὶγ ψόῦκ, 1 ποῖ ἀπιοὴς ἴμοβε ἴο ψΠΟπῚ 

Βε ψυίϊεβ, γεῖ ἀπιοης οἴμεῦ σμαγοῆεβ, ἐο ψἰϊσῃ . πᾶν μαννα δἀάγεβεεά 
Ὠἰπιβεῖξ. [δ πε ἔογπιεν Ερίβειε 18 ἃ ργοάυςξ οὗ με βεοοηά σδηΐαγυ, τς 
ΓΙΓΟΡ ΠΊΑΥ πᾶνε ἀδεά ἐῃε ἔμπξαγε ἔξηδβε ἴο φίνε ἰξ νεγί βί πε Πα α, τυ !α 
ΤΑΙ Ωρ δὲ εἰπ|ε8 ἰηΐο ἐπε ργεβεηξ ἔγοηι ἱπαάνεγίεηςε. 

(4) ϑριίεια δϑῖ8 ψδγ, ἰξ . ἰβ Ῥογγονίης ἔγοπι Ψ., ΒῈ πιδίαεβ ἢο γε- 
ἔεγεησε ἴο ΠίπΊ, ἃ8 ἢς ἄοεβ ἰο αι ῦ [τ πιίρῃξ Ὀ6 ἐπουρῇ ἴο δῖ ἴῃ 

γερίγ, “ΔνΝὮν, ἐξ δ. Ῥογγονβ ἔτοπὶ Ῥ., ἄοεβ δε παῖε το ἀεβηίΐξε δἼοκηϑνυ- 
Ἰεάσπιεηξ οὗ πε ἕδος" Βαξ με πᾶνε ἃ ραγδί!εἱ οδβε, ἱπδουσῇ πὸ ἀουδὲ 
ΟἿ ἃ 8ΠΊ416γ βοβϑίβ, ἰπ ἔπ 6 ἀπασκηονίεάσεά Ὀογγοννίηρβ ἔγροπι ἴῃς Ερίβεϊς 

οἵ δαπηεβ ἰῃ 1 Ρεῖεγ, οὐ ψῇηϊοῃ 8εὲ μα [πιγοἀμοεοη ἴο πὶν εαἀϊοη οὗ 

ΦαπΊεδβ, ΡΡ. χον ἴο οἱ. Τῆα γεάβοη ἤόψανεγ ἴογ ἔπε πχεπέίοη οὗ Ῥααϊΐ 
ἰπ 2 Ρ. ἰ8 αυἱε ἀϊβείπος ἴγοπὶ ἔμε δοκηονϊεάσπηεης οὗ ἃ ἀεδί. Τἤὸ 
1 εγείπεβ οἰαίπιεά ἢἰβ δυϊπογίεν ἰπ Ῥεμδ ἢ οὗἩ ἐμεῖς οὐ νίαν (οὐ, 7. 
νεῦ. 4), δηά ἴ νγὰβ ἤεοθββαγυ ἴογ Ρ.. ἴο ργοΐεβέ αραίηβί (ἢί8. 
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1 ψουἹά ὈῈ εηά1688 ἴο 50 ἰηίο ἃ πλϊπιιῖε ἐχαηπιηπαίίοη οὗ ἔπε ραγα οὶ 
Ῥαββαρεβ ψῇῃϊοἢ πᾶνε δα οἰϊεά ἴο ργονε πα ργίογιν οἱ Ρ. 1 πᾶνε βαίά 
811 τῆδξ 1 τὨΐηκ ἡεεὰ ΡῈ βαϊὰ δρουΐ ἔμεηι ἰῇ ἴ8ε εαγίΐεγ ραγί οἵ {8 
οδαρίεν δηά ἰῃ ἔδε εχρίπαίογυ ποΐεβ οὗ πῃ εὐϊοη οἱ 2 Ρ. Τῇε ἰη)- 
Ῥγεββίοω ψῇηϊοῃ ἔμεν ἰεανε οἡ πιν πιίηά 8 ἔπδΐ ἰῃ ᾧ. νγὲ πᾶνε ἴῃς βΆγβὲ 
τουσῇῃξ, ἰη Ῥ. δε βεςοηά ἐπουρσῆΐξ ; παῖ γε σδῃ ζεηοΓα ν 566 ἃ γεδδοῦ 

ΜὮΥ Ῥ. Βῃου!ά μανε αἰϊεγεά Ψ., θῬιξ νοῦν γαγεῖν ἃ γεάβοη ΨὮΥ δαὶ γα 
τεδὰ ἰη Ρ. βῃουϊά πᾶνε Ὀξεη αἰΐεγεά ἰο ψῃδὲ ψε Βηά ἰῃ ὁ. Ρ. ἰβ πιογα 
τεδεςῖίνε, δ. πιογε βροηΐβηεουβ. 



ΟΗΑΡΤΈΕ ΙἹ]. 

ΤΆΣ ΕρίΞεϊε 7 ϑμάε, Απμέπον, δέγίο, Α ὲβεπεϊοίέγ, Οἰγομπιδέαηοες οὗ 
γγνίεηρ.--- ΤῊΣ πδπὶς δυάδα (Ἰούδας) γγὰ8 Ὡδἕαγα!ν ἴῃ νεγῪ σοπηπίοα 
(186 ἀπιοηξ ἴδε ὅενν8 δὲ {με ἔπιε οὗ {πε ΟἸγί βείδη εγα. [τ τγαβ ἄεαγ ἴο 
τῆεπὶ ἃ8 δανίης θεέ Ῥογῆς ποῖ οἠΐν ΕΥ̓ πε Βροηγπῖοβ οὗ {πεῖν {γίρε, 
Ὅαξ αἶδο ὈγῪ {πεῖν σγεαξ οπιαπιρίοη Φιυάμ8 ἔπε Μίδοοαδεε. Ὑνο δπιοη 
τῆς Ὑψεῖνα Ὀογα τὶ Ὠδηιο, υάδ8 ἰβοκγίοί, ἀπά ἴῃς ὁ υάδ5 ποῖ ᾿ϑοαγίος 

(δη. χίν. 22), ψῇο ἰβ αἷϑο οδ δὰ Φυάββ βοὴ οὗ ὕδηϊεβ (ὁ ̓ Ιακώβου, [,[. 
νἱὶ. 16, Δοῖβ ἐ. 13) δὴά Τμαάάδοιβ (ΜΕ. ἰχ. 8, ΜΕ. ἐϊ. 18, σεγε βοπια 
Μ,55. «δαἀά Λεββαῖος). Βεδίάεβ πε8ε ψὰ πιεεῖ τἱτῆ 4 Φυαάδβ απιοησ 
τῆς Βεείῆγεη οἵ τς [ογά (ΜΈ. χε. 55, ΜΙ. νἱ. 3), υάαβ οἵ Οαϊες 
(Δςεῖβ ν. 37), δυάαβ δυγπαπιεά Βαγβαρῦαβ (Αοΐβ χν. 22), Ψυάδβ οὗ 

Παπιδβοιβ (Αςΐβ ἰχ. 11). [{ 18 πογείογε ποῖ βαγργίδίησ ἐπαὶ ἴῃς υγῖτεῦ 
βῃουϊά δανε δάάδεά ἃ ποῖς οὗ ἰάἀεπεβοδίίοη, δοῦλος Ἰησοῦ Χριστοῦ, 
ἀδελφὸς δὲ Ἰακώβους Τῆς πιοβῖ ᾳπιουβ ΦαπΊ68 ἴῃ (ἢ πιϊάάϊς οἵ {πα 
Βγβὲ σεπίυγυ ψὰ8 ἴδε πεδά οὗ ἴῃς ΟΠυγοῦ δὲ Φεγυβαίεηι δηά Ὀγοΐμεγ 
οἵ πε [μογά, ψῆο αἷϑο δερίῃβ ἢϊ5 ερίβείας ὈΥ͂ βιγυ]ησ ὨἰπΊβο! ἢ δἰ πιρὶν 
δοῦλος (Θεοῦ καὶ Κυρίου) Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ηδεηπος ἰξ δεεπι5 ριΌΡαδίς ἐδμαξ 
δε δαάαϊείοη ννὰβ τηϑδάς, ποὲὶ πλεγεῖν ἴον ἴῃς ρύγροβε οὗ ἰἀδηε βορεοη, 
δυῖ, πὸ ἴῃς δαἀαϊείοη οὗ ἀπόστολος δέ ἰη ΤΊϊ. ἰ. 1, 48 σίνίηγ ἃ τεϑβοῦ 

ΨὮΥ δί8 νογάβ βῃου!ὰ 6 γεοείνεα ψὶτῇ γεβρεοῖ, δίπος ἢς γὰ8 Ὀγοΐμεγ 
οὗ δαπιεβ δηά {πεγείογε οὴς οὗ δες Βγείῆγεη οἵ ἔδε [ογά. ἴῃ ΠΊῪ 
Ιηιγοάμοείοη ἴο ἴδε Ἐρίδβεῖες οὗ 8.1. ϑαπιεβ (ρρ. ἱ-χἰνὶ), 1 πᾶνε εη- 
ἀεανουτγεά ἴο δον [παὶ ἰῃς Βτγεϊῆγεη οὗ {πε [ογά σψτεγε βοηβ οἵ Φοβερῇ 

δηά Ματυ, πα {πεν ἀϊά ἠοἱ )οἱη ἔπε ΟΠαγοῦ ΕΠ] αἴξεγ ἴῃς Ογυοϊβχίοη, 
δηά τΠδξ ποηε οὗ επὶ ψὰδ ἱποίμἀεα ἀπηοης ἔπε Τ᾽ εῖνε.1 

Οἰδεν ἔαςῖβ ψῇῃϊοι γα ἰεαγῃ ἔγοπιὶ ἔπε Ν. Τ᾿. ἀγὲ (1) ἔμπαι διάθ γα 
Ῥγοῦδοὶν εἰμεν ἴῃς γουηροβέ ογ πε γουπροδβέ θαξ οης οἵ ἔπε Βγεϊδγθη 

οὗ ἔπε 1ογά, 48 ἢς ἰδ πιεπείοηδά ἰαϑὲ πιο ἔπαπὶ ἰη ΜΕ. χἰϊ!. 565. οἱ 
ἀδελφοὶ αὐτοῦ Ἰάκωβος καὶ Ἰωσῆς καὶ Σίμων καὶ Ἰούδας, αηά 8: Ραξ οπα 
ἵπ ΜΙ, νἱ. 8 ἀδελφὸς δὲ Ἰακώβου καὶ Ἰωσῆ καὶ ᾿Ιούδα καὶ Σίμωνος ; (2) 
παῖ ἔπε Βεγείῃγεη οὗ ἔπε [ωογά (οὗ οουγβε δχοϊυβίνε οὗ απιεβ, τῆ 

18ες νεσ. σ7, ἡβεῖς ἴῃς ντίξος ἀρρθᾶτβ ἴο ἀϊβείπρυϊβῃ δεΐνγεεη ἴῃς ΑΡροβεῖεβ 
δηὰ Βίπι86 1. 
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κετηδίηεά βιδιοηδευ δὲ Ψεγαβαῖοπ) σψᾶγε εηβασεά ἰῃ πιίϑβίοηαγν 

ουγπουβ {πὸ 581. Ῥδαϊὶ (1 ον. ἰχ. 5), Ὀὰξ ἐμαῖ ἔμεν ἀἰδεγεά ἔγοπι Ἠΐπι 
ἀπ τῆς ἕδλοξ ἐδαῖ ἔμεν ψεγε πιαγγίεά δηά ψεγε δοσοπιραηίεά Ὁγ τπεὶγ 
σίνεβ, ἀπά 4130, ἃ8 ἍῈ ΠΊΔΥ βύρροδβε ἔγοπιΊ ΟἿδί. ἰϊ. 9, ΜΙ: χ. 28, ἐπαξ 
Ἐδεῖγ πιϊηϊβεγαϊίοηβ γαγε πιδίη!ν ἀϊγεοίεά ἴο πε Φεγγβ. ἴῃ πιν εαϊείοη 
οὗ απιεβ (ρ. σχν)ὴ 1 πᾶνε γρυεά {παΐ ἢίβ Ἐρίβεῖς ψὰβ δάάγεββεά ἴο 
“εν οὗ τῆς εαβίογῃ Ὠίαβρογα δηά ἰξ βεθηλβ ωοΐ ἱπιργοῦδθῖς ἴπδὶ Φαάε, 

«Υἰοη ΤΔΩΥ γεαγβ δἴζεγ ἢἰβ Ὀγοίμεγ᾽β ἀεδίῃ, πΊΔΥ ἤανε τϊβῃεά ἴοὸ 
ΘαρρΡΙν Πίβ ρίαςα Ὀ᾿ δἀὐάἀγεββίης ἴο ἔπε βαπ|ε οἰγοΐς οὗ γεδάδγβ ἔμε ψψδγῃ- 
ἐῃρ8 νης ἢς ἔεϊε θουπά ἴο υἱέεν ἀπάοτΡ τῆς ρεγίουβ οἰγουπιδίδησεβ 
οὗ ἴδε πεν αῇῷε. Ηἰβ σουδβίη ϑυπΊθοη, ἴῃ βοὴ οὗ ἢίβ ὑἀποΐς ΟΙορδβ, 

διαά βυοοεεάεά ἰο {πε Ὀἰδμορτίςο οὗ δεγυβαίεπι (Εα8., Η.Ε., ἀϊ., 22, ἰν., 22, 

αυοίεά ἴῃ πὶν εὐϊείοη οὗ Φαπιεβ ρρ. νἱϊ 011.), ἀῃὰ ἰ8 βαϊά ἴο ανε Ῥεεη 
«τυοσθεά α.Ὁ. 107 αἱ ἴῃε ἂρὲ οἵ 1201 (ς(( Ἡερεβίρρυϑ αῤ. Εαβεῦ., Π.Ε., 

ἀἰ!., 32, ἀπὸ τούτων τῶν αἱρετικῶν κατηγοροῦσι τινὲς Συμεῶνος. . . ὡς ὄντος 
ἀπὸ Δαβὶδ καὶ Χριστιανοῦ. καὶ οὕτως μαρτυρεῖ ἐτῶν ὧν ἑκατὸν εἴκοσιν ἐπὶ 
"Τραϊανοῦ Καίσαρος καὶ ὑπατικοῦ ᾿Αττικοῦ). 

Ἑμωδβεδίια8 (Η.Ε., ιν, 19) υοίεβ φαίη ἔγοπι Ἡερεβίρρυβ δῃ εἰνάόνεϑει 

ἰηρ βίογυ οὗ {δε ϑταπάεοπα οὗ Δυάδϑβ, “ψιῆο ψέγε βείζεά δηά οαγγίεά 
ἴο ἔοπιε ὈΥ͂ ογάεγ οὗ Ποπηίαη, νἤοβε ἔξαγε παά Ῥεξη εχοϊϊεά ΡΥ {πα 
τερογὲ ἢε πεαγά οὗ ἔπεπὶ 8ἃ8 ἀεβοεηάδηϊβ οἵ Ὠανίά, δηά ακίη ἕο ἔπε 

ΜΜεββίδῃ. Νπεη πεν ψέγε Ὀγουρῆξ Ὀεΐογε ἢΐπι, μα φυϊο εν ἀβοσγίαίηεά 

ἐδμαῖ {ΠῈΥ ψεγε ροοὸῦ πιεη, δηά {παῖ ἔπε Κίησάοπι ἔπε ἰοοκεά ἰογνγαγά 
ἴο μψὰ8 ποῖ οἵ {πἰ8 ψνογά, δῃά δοσογαϊησίν ἀϊβηχίββεά ἔπθηι 88 πιθῶ 
οὗ ῶο ἱπιρογίδηςς, δπά ἼἽεαβεά ἔγοῃιχ ἢΐβ ρεγβεουεοη οἵ ἔπε Οδυγοῆ. 
Δ Βεη πον γεϊαγηεά ΒοπΊε, ἔπεν γεσείνεά βρεςΐαὶ ποηοιιγβ, 88 Βανίης 
«ἰϊηεβδεά ἴοὸ ἴδε ἰγαζῃ, δηά 4180 88 θείης εἰπβπιεη οὗ ἴπε [ογά. ΤΕΥ 
Ἰνεά ὉΠ] τῆς εἰπιε οὗ Τρδ)δη." 

ἴῃ πὶν ἰπἰγοἀυοείοη το 5:. δαπιεβ 1 πᾶνε ροϊπίεά οὐυξ ἐμαξ δί8 
Ἐρίβεῖε Ῥεδγβ πιαγκεά ἔγαοεβ οὗ βοπῖς οσμαγαοίεγίβεῖοβ τυ ΐοἢ ἀγα ἴοαπά 
ἐῃ ἴδε [οτά Ηἰπιβεῖς. 1 ργοόροβε ἴο οδἱ! αἰζεηξίοη ἤογα ἰο βοπια γὸ- 

ΞεΠΊΡΙ ποε8 δηά αἀἰδεγεηοεβ Ὀεΐτσγεθη ἴῃς Ερίδβεϊεβ οὗ ἑῆς ὑνο γοΐβεγα. 
4. (1) Απιοηρ ἴδε ἴογπιεσ ψὰ πΊδΥ ποῖς πε ἴοης οὗ αηἀουβείπς ἀπά 

πηαυεϑείοηεαά δυξπογίν ννἰοἢ ρεγναάεβ ἴπῈ ἔνο Ερίβι]68, σοηπιοίησά 

στ ἔπε ρεγβοηδὶ ΠυηλΠν οὗ ἔπε πυυίϊεγθ ὙΠΕῪ ἀο ποῖ δγγοραῖς ἴο 
τῇαπηβεῖνεβ ἔμπαξ γεϊδεοηϑῃΐρ πο σοπϑεξυϊζεά ἔπε σγουηά οὗ τπ6 
τενογεποα τῇ πο {ΠπῸῪ πεγα γεραγάςξαά ὃν (δεὶζ [ε!ονν-ε]ενεγα. 

ΤΊΕΥ ἃγαὰ βἰ πρὶν βεγσνδηΐβ οἵ θεβιυβ Οἢγίβι, [ἢ [τά οὗ Οἴογν, ἴο γῆοβα 
φοπλίης, 88 ἔπε γἰρῃίεουβ Φαάσε, {ΠΕ Υ ἰοοῖ ἕογσψαγά, σῆοβε ροόνγεγ 81}}} 
Ζιδηϊεβίβ ἰἴβοῖ ἔ η νοῦ οὗ πιογον (Ἀπιεβ ἱ. 1, ἰϊ. 1, ν. 8, 9, 14); οἵ 
ὅεδβι8 ΟΠγίβε, στῆ Κεαρβ Ηἰβ ρεορίες βαΐδε ἴο ἴῃς εηά, τῃγουσῇ τ Ποηι 

Δ Μοζα ῬγοῦΔΌΪΥ υπάετ 95. 
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ἘΠΕΥ Ὠορε ἴον εἴεγηαδὶ {{ἴπ, ἴο ἄξων σῇοηὶ ἰ8 ἔπε οἰΐπιαχ οἵ ἱπιρίεῖν, ἰὼ 
ψῃοπὶ πε Ἐδίπεγ ἰ8 σίογίβεά ἔον ἐνεγ (θάε νν. 1, 4, 21, 25). ΤΠΕΥ δὲ 

Βῆδγεῦβ οὗ ἃ σοπιπίοη βαϊνδίίοη (ὐ υάς νεν. 8), {πεν περά ἰογρίνεηςββ οὗ 
βίη {|τὸ οἴπεν πιδὴ (9 4π|168 1{ϊ. 2). 

(2) Μεηίαὶ οδαγαςιεγίβεϊςβ δ8 Ἄχῃίδίἐεά ἴῃ {πε ἔνγο Ἐρίβείεβ. 

ἴῃ τὴν εὐϊείοη οὗ ψΦαπιεβ (ρ. οοχχίχ.) 1 δανε βυτηπιεά ἃρ ἔπε πιογα. 
ζεηεγαὶ αυδίεἶεβ οἵ 18 βίγίες ἱπ ἴῃς ψογάβ “εεγρυ, νἱνδοιυ, ἀπά 88 
ςσοπάαποίϊνε ἴο Ὀοίῃ, νἱνίάηε88 οἵ γεργεβεηξαζίοη, πιεβηίης ΟΥ̓ ἴῃς ἰα8ξ 

τῇδ ἀἴ511ὸ οὗἩ πιεγε αρβιγαοιϊίίοηβ, ἱπαξ ἀεἰσῃς ἴῃ τῆγονίησ ἐνεγυίπίησ 

ἱπῖο ρἰοϊαγεβαας δηά ἀγαπιδῖϊο ἔογῃμβ, ψῇῃϊοῃ 18 80 πιαγεά ἃ ἔξαΐωγε 
ἰπ οὖν Ερίϑεϊε ". Τὸ « οεγίδίῃ εχίεηξς πΐβ ἰβ ἔγιιε αἷβο οὗ δυάε, 88. 
βῆονψῃ ἴῃ ἢίβ ἱπιασίπαϊζνε ροσεγ δηά ἢίβ ἔγεαυεηΐ 86 οἵ ἢραυγαέϊνε 
βρεεοῦ. Ολ Δυάε νεγ. 8, σεγε {πε ἱπηονδίογβ ᾶἂγὲ ϑροΐβῃ οἵ 88. 
ἀγεβπιεγβ ροϊ]υξίης ἴῃς βεβῇ ; νεῦ. 12, σῆεγε {πεν ἀγὲ οοτηραγεά (1} 

ἴο ϑιηκεη τοοΐ8 οἡ νῆϊοῃ ἔμῆοβα ψῆο πιεεῖ ἴΠεπὶ δὲ ἔπε ἰονε-ἰεαβίβ γι 
Δστουηά Δηά ρεγίβῃ, (2) ἴο νναΐεγίεβϑβ οἱοιιάβ ἀγίνεη ὉῪ {ες ψίηά, (8) 

ἴο ἴγεθβ ννῃίοῆ ἤανε ἴο 6 γοοϊθά ὑρ, Ὀεσδιβεὲ πον Ὀεαῦ Ωο ἔγαϊξ ἰῃ 
πε ἔγαϊ-Ὀοαγίης βεδϑοη, (4) ἴο τὰ τνανεβ ἔοαπιίης οὐξ ἐπεὶγ οσα 
βῆαπιε οὐ πε βῇογε, (5) ἴο [δ] ως βίαγβ νῃϊοῃ ἀγα ἐχεησυίβμεά ἴῃ 
ἐνεγί αβείης ίοοηι. ἴῃ νεγ. 20 τῇς ἕαϊξπέα! γε Ὀϊἀάδη το δυϊὰ ἐδπεηι- 
δβεῖνεβ ᾧἃρ οὐ πεῖν πιοδβὲ Ποῖ ἕδίτῃ; ἴῃ νεγ. 23, ἴο βανὲ ϑίῃπεγβθ, βηδίοῃ- 

ἰῃρ ἴῃδηλ ἔγουι {πε ὅγε ; ἴο δαΐε ἔπε ψαγπιεπὲ βροϊίεά ὃν ἴδε Ηεβϑῃ. ἴω 
τεραγά ἰο 51. δδηιεβ 1 ἕαγίπεν 10 δίγαΐεά ἴῃς αυα! εν οὗ νἱνίάπε88β ὈῪ “ἴδε 
Γρεαυσηΐ τείεγεηςς ἴο ἜΧαΠΊρΙε8 ϑιιςἢ 88 ΑΌγαδδπι, ἔδῃδΡ, δον, ΕἸ "ἢ ".. 
ἴῃ {δε βαπὶς νὰν ῖ. δυάς σίνεβ δηϊπιδίίομ ἰοὸ ἢΐβ νναγηΐίη 8 ὈΥ τγεΐογ.- 
ξῃοε ἴο ἴδε ᾿δγβο 68 ῆο ρεγίβῃοά ἰω τς ψ]άεγηα88 ἴον πεῖν ἀπδεϊ εξ 

αἴζεγ θείης βανεά ἔγοηι Εσυρῖ; ἴο τῆς ἔβ!Π!}εἢ δηρσεοῖβ τῆοῸ γε γεβεγνεά 

ἴογ {πε υάἀσπιεηΐξ ἰῃ ἐνεγ αδιίης σπαΐηβ ; ἴο ϑοάοπι δηά ἴδε πείρῃρουν- 
ἰῃσ οἰεβ, ψῃίοῃ βἰμηβά ἰῇ ἔπε βαπὶῈ ΑΥ̓͂ 88 {πε δηρεῖβ, δηὰ ποῦν 
βυδέεν ἔπε ρεηδὶ οὗ εἴεγηαὶ ἤγε (νν. 5-7). Ἐδενεογεῆσς ἴογ ἔπε ροψογβ 

οὗ πε ἀπβεεη πψογὶά ἰβ σοπχπιεηάεά δ. ἴδε ραϊζεγῃ οὗ πε ἀγομαημρεὶ 
Μίομαεὶ, νῆο, Ἄνθη ἰῇ ἢὶβ ἀΐβραΐϊε τί ἐμα ἀεν!! ἔογ δε Ῥοάν οἵ 
οβεβ, γεξαβεά ἴο Ὀγίηρ ἃ γϑί Πρ δἼοσιυβαιίοη, Ὀυξ σοπιηχεά ἔς οα86 

το Οοά (νν. 8, 9. Οδίη ἀπά Βαίδδηι δῃά Κογδῇῃ αγὲ οἰξεά 88 ἴδε 
Ῥγεάδθοββϑβογβ οὗ ἴῃ ργεβεηΐ ἀϊβίυγρεγβ οἵ πε ΟΠμυγοῦ (νεγ. 11). Ἐηοοῖ 
ἴδε βενεητῇ ἔγοπὶ Αάδηι 88 ἰεἴξ 8 Πίβ ναγηίηρ ἀραϊηδβέ βυςσἢ τηεη (νν. 14, 
16. “Οἴου αν γουγβεῖνεβ πεαγὰά ἰῇ 8δπὶῈὲ ψαγηίησ ἔγοπι ἔπε 
ΑΡροβεῖεβ " (νεγ. 17). 

(8) Εον πιογδὶ βιγίοϊΐπεββ δηά βίεγῃ βανεγίυ ἰπ γεδυκίηρ βίη, δα 

ψΠο]6 οὗ {π|8 βῃογὶ Ερίϑιϊα πΊΔὺ ὈῈ σοπιραγεά πῃ βιοἢ ραβδβασοβ 88 

Φαπηεβ ἰΐ. 19, ἰἰϊ, 15, ἰν. 1-ν. 6. Εογ ποῦς δαπά νεῖν Ἔχργεββίοη τα 
ΓΛΔΥ σοπίραγε νν. 20, 21], ὑμεῖς δέ, ἀγαπητοί, ἐποικοδομοῦντες ἑαυτοὺς τῇ 
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ἁγιωτάτῃ ὑμῶν πίστει, ἐν πνεύματι ἁγίῳ προσευχόμενοι, ἑαυτοὺς ἐν ἀγάπῃ 
Θεοῦ τηρήσατε, προσδεχόμενοι τὸ ἔλεος τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰς 
ζωὴν αἰώνιον ἀπά {πε ἤπα] ἀοχοίοσυ, ψίτῃ πε ραβϑαρεβ ψῃίοῃ 1 μανα 

βαϊεοϊεά ἔγοπι 5:. δαπιεβ ἴῃ ρ. οοχχν!. Τῆς ἀρρεαρϊίηρς ἀγαπητοί, ψῃΐοῦ 

ἰ8 τῃγίος οαηά ἴῃ 5:. ψαπιεβ, ἰβ αἰβο ἰῃγίος γερεδίεά ἴῃ Ψυάθ. Τῇε 
ψαγηίηρ ἀραίηβε Πεβρεοῖ οἵ Ῥεγβοῃβ ἰβ ἔουηά ἰη ΨΔαπ)168 "Ϊ. 1-9 δπά ἴῃ 
Ψψυάε νετγ. 16: {πδξ ἀραϊπβέ ἃ πιαγηγχαγίηρ ἀἰδοοηξεηίοά 8ρίγὶς ἰῃ Ψ8ΠΊ68 ἰ. 
18, ἱν. 1, ν. 9, ἰῃ Φυάε νν. 15,16 ; ἰπδξ ἀραίηϑβέ ἴδε πιίβαβε οὔ πε ἴοησυε ἴῃ 

Φαπιεβ ἢ. 1-10, ἴῃ Φυαάε νεγ. 16: ἐπε σμαγρα ἴο ἱάρουγ ἴογ ἔπε βαϊνδίίοη οὗ 

οἴδοῦβ ἰω ϑδπιεβ ν. 19, 20, ἰῃ Ψυαάς νν. 22, 28. 

ον βρεοίαὶ ἀείαὶ 8 οὗ πε βίγίε οὗ 81. ψυάς βεςὲ πὶν ἰαγρεγ εὐϊξίοη, 

ΡΡ. χχν!-ἰχνὶ : οὴς ροϊπξ ννῃϊοῃ παν Ὅς ποιίςεα Πότε ἰ8 Πἰβ θη ηεββ ἴογ 

τείρίεῖβ. ΤὭυΒβ ἰπ νεγ. 2 χε βηά ἔλεος καὶ εἰρήνη καὶ ἀγάπη πληθυνθείη. [ῃ 
32 3 1 

νεῦ. 4 “1Πὲ πιδὴ ψῆο ψεγε ἀφβίρηεά ἴον {Π|8 υἀρπιεηξ " γε ἀδβογδεά 

8 ἀσεβεῖς, τὴν τοῦ Θεοῦ χάριτα μετατιθέντες εἰς ἀσέλγειαν, τὸν μόνον 

δεσπότην ἀρνούμενοι. ἴη νν. 8-7 ἴῆγεε ΕΧαΠΊρ[ε8 οὗ ρυπίβῃπιεηΐ ἀγα δά- 
8 

ἀυοεά, ἰδγαε] ἰῃ τπ6 νυ]! ογηαββ, {πε δηροὶβ ψ ΠΟ βἰππεά, [πὰς ονεγίῃγον 

οἵ ϑοάοηι. [Ιῃ νεγ. 8 {πε [ἰρεγιίηςεβ, σάρκα μὲν μιαίνουσιν, κυριότητα δὲ 
ἀθετοῦσιν, δόξας δὲ βλασφημοῦσιν. [1 νν. 9, 10 χε πᾶνε ἴψΧχ2ὸῸξ λοουρί εἴ οὐκ 
ἐτόλμησεν.--ἀλλὰ εἶπεν: ὅσα μὲν οὐκ οἴδασιν---βΚἰλασφημοῦσιν, ὅσα δὲ--- 

φθείρονται.) Ιῃ νον. 11 ψὰ γεζαγη ἴο ἴῃς ἰγίρίες, Οαἰη, Βαίδαπι, ογδῇῃ. 

[1ἢ νν. 12, 18 νὰ πανε ἃ αυϊηϊεῖ οὗ πηείδρμογβ, μἰάάδη γοοῖβ, γαίῃ 688 

οἰουάβ, ἀεδά ἔγεαβ, ἑυγά τγανεβ, [Πρ ϑἴαγβ. ἴῃ νεγ. 15 ἀραίῃ ἔψὸ 

οουρίεἴβ ποιῆσαι κρίσιν---ἐλέγξαι, περὶ πάντων ὧν ἠσέβησαν----ὧν ἐλάλησαν. 
ἴῃ νεγ. 16 ψε γεΐυγη ἴο {πε ἐγίρεῖ πορευόμενοι---λαλοῦντες (ἀἸδσαίΐδεά ἴῃ 
ἴπε ἔογηι καὶ τὸ στόμα λαλεῖ ὑπέρογκα)--θαυμάζοντες. 80 ἰη νετ. 17, {πε 

νογά---ἰῃς Αροβε[ε8---ἰῃς [ογά. Μεγ. 18 ἀοεβ ποῖ δάηπγε οἵ βυδὃ- 
ἀϊνϊβίοη. Νεγ. 19 παᾶβ {πε ἰγίρίεϊ ἀποδιορίζοντες, ψυχικοί, πνεῦμα μὴ 
ἔχοντες. Ὗν. 20 δηά 2] ἢαᾶνε ἃ ἀουδῖε {γίρί εἴ, ἐποικοδομοῦντες---προσευ- 
χόμενοι---προσδεχόμενοι Δπά πνεῦμα ἅγιον---Θεός --- Ἰησοῦς Χριστός. ετγ. 
22 δα8 {πε πγαγκεά ἐγίρίες οὖς μὲν---οὖς δὲ---οὖς δέ. Νεγ. 24 Πδᾳ8 ἃ 
οουρίεῖ, φυλάξαι---στῆσαι. Μετ. 25 Πα8 ἃ αυδγίεϊ δόξα, μεγαλωσύνη, 

κράτος, ἐξουσία, ἴο]Ποὐνεά ὈΥ {πὰ ἰγίρίες πρὸ παντὸς τοῦ αἰῶνος, καὶ νῦν, 

καὶ εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας, {ῃ18 οἱοδίησ τίτῃ ἃ βερίεξ. Οοπιραγε ἴδε 
βίγεββ ἰαὶά οἡ ἔπε ἕδοϊ ἰπαὲ Ἐποοῦ ψ88 ϑσευεηίν ἴτοπι Αάδπι, νεγ. 14. 

ΤΠεγα ἄγε ΒοηηῈ ἴγϑοαϑ οὗ ἔπε ἐγίρί ες ἴῃ 58. δαπΊεβ, 88 ἰπ ὶ. 14, ἕκαστος 
πειράζεται ὑπὸ τῆς ἰδίας ἐπιθυμίας---εἶτα ἡ ἐπιθυμία τίκτει ἁμαρτίαν, ἡ δὲ 
ἁμαρτία ἀποκύει θάνατον, νεγ. 19 ἔστω δὲ πᾶς ἄνθρωπος ταχὺς εἰς τὸ ἀκοῦσαι, 

βραδὺς εἰς τὸ λαλῆσαι, βραδὺς εἰς ὀργήν, ἰϊ. 23 ἐπίστευσεν ᾿Αβραὰμ τῷ Θεῷ, 
καὶ ἐλογίσθη αὐτῷ εἰς δικαιοσύνην, καὶ φίλος Θεοῦ ἐκλήθη, [1]. 6, ἡ γλῶσσα 

ΜΟΙ, ΝΡ. 15 
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ἡ σπιλοῦσα, καὶ φλογίζουσα---καὶ φλογιζομένη, ἱν. 8, ἐγγίσατε τῷ Θεῷ--- 
καθαρίσατε χεῖρας---ἁγνίσατε καρδίας, 80 ἷν. 9, ν. 17, 18. Ῥεγῆδρβ ψα 
τιν ἢπά ἃ βερίεξ ἰῃ {πα Ῥεδαυζίξα! ἀεβογίρείοη οἵ βϑανεηὶν πίβάοπι ({]. 
17) πρῶτον μὲν ἁγνή, ἔπειτα εἰρηνική, ἐπιεικής, εὐπειθής, μεστὴ ἐλέους καὶ 

καρπῶν ἀγαθῶν, ἀδιάκριτος, ἀνυπόκριτοςς Βαυΐ ἴῃς ἀϊδείησείνε πιαΓῖ οὗ 851. 

Φαπ,ε68᾽ 8 βῖγ 16 ἰ8 “" ρῬαγοῃποπιαβίδ ᾿᾿ ρα βϑίῃν δῖ {ἰπ1ὲ8 ἰηΐο βυσῇ ἃ οἰ πιὰχ ἃ8 
να ἢηά ἴῃ ἱ. 14, 15 αυοϊεά ἀρονε δηά ἴῃ ἰ. 8, 4, τὸ δοκίμιον ὑμῶν τῆς 
πίστεως κατεργάζεται ὑπομονήν, ἡ δὲ ὑπομονὴ ἔργον τέλειον ἐχέτω, ἵνα ἦτε 

τέλειοι. ὅεε ρρ. οοχχίϊ ἢ. οὗ πιν εὐϊτίοη. 
Αποίδπον ομαγβδοϊογίβιϊσ τυ οἢ πᾶν Ὀε ποίεά ἰ8 ἴῃς ἴονε οὗ ἰογοίδ! ας 

ΔΕ Πεβὶβ 8 ἰη Ψ. νεγ. 10, ὅσα μὲν οὐκ οἴδασιν βλασφημοῦσιν, ὅσα δὲ φυσικῶς 
ὡς τὰ ἄλογα ζῷα ἐπίστανται, ἐν τούτοις φθείρονται. ΑΒ γεραγάἀβ νοσλΡυΐαγΥ, 
ἴδε πιοϑῖ βιγικίησ γεβεπιδίδηοε ἰ8 ἴῃς οσσάγγεηςε οὗ ψυχικός ἃ8 ορροβοά 

ἴο πνευματικός, οὗ νῇοἢ {πε εαγεβὲ ὈΙ Πα] ἐχαπιρίε 15 ἰῃ Φαπιεβ ιἰΐ. 
15, Ῥυϊ {π|8 ῃαά Ὀεδη δάοριεὰ Ὁγ Ῥαὰ! (] ον. ἱϊ. 10 1011.) Ὀείΐογε ἱξ 
ΜᾺ8 πιδάς ι.86 οὗ Ὁγ Ψαάε6. 

Β. (1) Τῇςε ἀϊβεγεησεβ θεΐσψεεη {πὸ ἔνο Ἐρίβι]ε8 αἀγὲ δαγαϊν [688 
ταλτῖςεά : δυάς ενϊἀεητν Ὀείοησβ ἴο ἃ πιιοῇ ἰδίεγ ρεγίοά οἵ ΟΒγίβιίδη 
ἀενεϊορπιεηῖ. ΦαπΊε8β, ἃ8 1 ἤανε εηἀεανοιγοά ἴο ΒΠ0. ἰῃ (ες [Ιηΐγο- 
ἀυοστίοη ἴο Πἰβ Ερίβε!ε, σσγοῖε αδοαῖ ἴδε γεαγ 45 Α.Ὁ. Ῥεΐογε δὴν οὗ ἴῃς 
οἴπεν οδηοηίΐσαὶ ὈοΟΙ5. 88 ἰῇ οχίβίεησα, δὰ ἢίβ τπεοϊορσίοα! ροβίοη 

8 {παὶ οὗ ἴῃς δαγίγ Ομαγοῦ ἀεδβογίθεά πῃ ἐπα ορεηίησ οπαρίοτβ οὗ {δε 
Αςῖβ. ΦΔυάε ἰ5 ἈΠ} Πὰν ἢ τπῸ πείπρσβ οἵ 51. Ῥαυ]. Ηε ἰβ ἐπι αν 

ψὐτ ἘΠὰ ἴεγπ]8 σωτήρ Δηά σωτηρία (νν. 8 Δηά 25): ἰῃ νν. 20, 21] πε 
Ὀγίησβ ἱοσεῖμενῦ της ἕῆγες Ῥεγβοηβ οὗ ἔπε Τυίηϊυ ; ἢς δά άγεββεβ ἴποβα 
ἴο Ψῇοπὶ ἢς γίϊεβ ἰη Ῥαυϊπα ἰδησυαρε 88 κλητοί (νεγ. 1) δῃά ἅγιοι 
(νεγ. 8), δῃά 868 ἔογπιβ οἵ δϑογίροῃ αηὰ ἀοχοίοσυ οἰοβεὶν γεβεπιθ ίησ 
ἴποβε ψῃϊοῃ οσσυγ ἰηῃ 81. Ρεῖεγ ἀπά 88. Ραυ!. ὙΤβεῖγ “ πιοβὲ Ποῖν ῥδίτῃ 
ἰ8Β ἃ ““ἰγδαϊθοη οπος ἀεϊίνεγεά ἰοὸ ἔπε βαϊηϊβ" (νν. 4, 20): {πῈὺ αγεὲ 
Ὀἰάάεη ἴο ““τεπιθηρεγ {πὰ νογάβ οἵ με Αροβέίεβ, μον {Π ΕΥ̓ το! ἐπεπη 

ἴπδὲ ἴῃ πε ἰαδὲ πιε ἔπαγε βμουϊά σοπιε βοοβδεγβ " (νυν. 17, 18). Τῇε 
Ἔττορ ΜΏο πε σοπιραῖβ Ἀρρεδᾶγβ ἴο Ὅε ἃ πιβσγονίῃ οὗ 81. Ραυΐ β 
τεδομίηρ ἴῃ γεραγά ἴο ἃ βαϊναϊἝοη οἵ ἔγεε σγβοςθ, “ποῖ οἵ πψογξβ, [εβϑδὲ 
ΔΩΥ͂ πιδῇ 8ῃου!ά Ὀοαϑὲ" (νεγ. 4. ίδην οὗ ἴπε ἔεαίυγεβ ψῃϊοῃ δα ἀΐ8- 
τἰηρυΐθῆθβ ἀγὲ βοῇ ἃ8 ψε Βηά ἀεἰ!πεαϊεά ἴῃ 85:. δα  β ἔλγενεῖ! το ἐδα 
Ἑρμπεβίδη Οπυγοι, αηά ἴῃ ϑοπιε οὗ δίβ ἘΕρίβεϊεβ, εβϑρεοίβ!ν ἴποβα ἴὸ 
Τίταβ δηά Τιπιοίῃνυ. 

(2) ΔΑποίδεν ἀϊδεγεηος πιίσῃξ βεεπὶ ἐο θὲ δυιάε᾽ 8 τερεαῖεά γεΐεγεηοεβ 
ἴο Ῥβευάερίσγαρῃα βυσῇ 858 ἴπε Ῥοοῖ οὗ Ἐποοῖ! απὰ {πε Αββυπιρέοηῃ 
οὗ Μοβεβ (οὴ ψῇϊο 8εῈ {πε πεχὲ ἌἽπαρίεγ) δηά ἢΐβ γεδάϊηςββ (ο ρῖνε 
ογθάδπος ἴο ἔδποίξα! ἰερεη8 ϑυσῇ 48 πε [411 οὗ (πε Νγαΐομεγβ, δηΐ 

τδε ςοηϊεηθοη ον [πὰ Ῥοάν οὗ Μἴοδεβ. Ογεάυ εν οἵ τΠί5 Εἰηά βεδηιβ ἴο 
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Ὅς ἴαν ἀραγί ἔγοπι ἔπε βέγοης ργδοίίοαὶ βεῶβε οἱ δδπιεβ. Ὗεῖ ἴπεγὰ ἀγα 
δἰζηῃβ ἐμαὶ ἔῃς ἰδξίεν γα8 ποῖ υπαοαυδίηϊοά τὺῖτῃ γα ίηΐσαὶ ἐγαάϊεοηβ. 
ϑρίτία ὄν 9068 80 [Ὰγ 88 ἴο ἰγᾶᾷσε πιοϑὲ οὗ ἢΐβ ἰεδοπίης ἴο ῥγε- 
ΟὨπγίβίδη βουγοθβ. 1 πᾶνε ἀγρυεά «ραίηϑι (ῃ18 νίενν ἰῃ οἷ. νἱΐ. 2 οἵ 
πιν [πιγοάδυσείοη ἴο ἢ Ἐρίβεϊα ; Ῥαξ πιὶν ποῖεβ οχ ἱ. 8 (δίψυχος) ἀπά 
ἐν. 8, 9 ἁγνίσατε καρδίας, δίψυχοι: ταλαιπωρήσατε, βιῦσοδῖ ἃ σοπηοχίοῃ 
στ δἢ Δροσγυρῆδὶ ψεϊθησ αὐοϊεά ἴῃ ΟἸεηι. ἤοπι. ἱ. 28 ἡ γραφὴ αὕτη, 
ὅπσυ λέγει Ταλαίπωροί εἰσιν οἱ δίψυχοι ῖ ἀπ ἰδεηειβεά ὈῪ [ἱσμιίοοι ἀπά 
ϑρίεα πίῖὰ Εἰάαά απὰὦ Μοάαά (οχ νος 866 ἤεγηι., Κ͵7͵5., ἰἱ., 8), Ὁ 
ΗΙΙρεηβεΙά πτ πὸ “4 ςομριρίον οΓ Μοβδεβ. ὙὍπὰ ρῆγαβε ἰῃ ἱν. 14, 
ἀτμὶς γάρ ἐστε πρὸς ὀλίγον φαινομένη, ἢΔ8 Ῥεεῃ ἱγαοεά ὈΝ δΒοπὶα ἴο 
δηοίδογ δροογυρῆδὶ αυοϊαιίοη ἔουαπά ἰῃ ΟἸεπι. ἱ. 17 ἐγὼ δέ εἰμι ἀτμὶς 
ἀπὸ κύθρας, νῃϊοῃ! ΗΕ, ε] ἃ αἴ8ο ϑυρροβεβ ἴο 6 ἴδκθὴ ἔγοπχ τπ6 
Αςομηιῤίῥίοη οΓ Μοϑε5. ὙΠ ρῆγαϑε κόσμος ἀδικίας ἰῃ 8 Π168 ἰἰϊ. 6 ἰ8 
ἔουηά ἰπῃ Ἐποςἢ χίνι. 7. Τῆς Τεσέαρηιοηίς οὗὨ ἐδε Ῥαϊῤγίαγοῖδ, “ὨϊοὮ 

8150 σοηΐδίη αυοϊδοηΒ οπὶ Εποσοῇ (βιιοῦ 848 δίηι. 6 ἑώρακα ἐν χαρα- 
κτῆρι γραφῆς Ἐνώχ, ζευὶ 10 βίβλος ᾿Ενὼχ τοῦ δικαίου, ἐδ. 14, ἔγνων ἀπὸ 
γραφῆς ᾿Ενὼχ ὅτι ἐπὶ τέλει ἀσεβήσετε, ἰδ. 16, ὕμάα 18, Βεη). 9, Ζαῦ. 8, 
Νεῤῥΐ. 4. ἐν γραφῇ ἁγίᾳ Ἐνὼχ ὅτι. .. ποιήσετε κατὰ πᾶσαν ἀνομίαν 
Σοδόμων), ἔαγηἰδῃ Βανεῦαὶ ράγα 68 αυοϊεά ἴῃ πὶν ποῖα οἡ απιαβ ἰν. 7 
ἀντίστητε τῷ διαβόλῳ καὶ φεύξεται ἀφ᾽ ὑμῶν. Τῆς ψογάβ ψῃϊοῃ ἰπι- 

πχεάϊατεῖίν ργεσεάς (ἐγγίσατε τῷ Θεῷ καὶ ἐγγίσει ὑμῖν) ἀγα ποῖ υπϊϊῖο 
δηοίπεῦ αυοϊατίοη ψῃίοῃ οσσυγβ ἰῃ Ηδγηι. Κ͵γὲ5. 1Ϊ. 8, ἐγγὺς Θεὸς τοῖς 

ἐπιστρεφομένοις, ὡς γέγραπται ἐν τῷ ᾿Ἐλδὰτ καὶ Μωδὰτ τοῖς προφητεύσασιν 
ἐν τῇ ἐρήμῳ τῷ λαῷ. ὕαπ|68 ἢᾶ8 4180 δε ογεάϊίοα τῆ ἃ Κποσίεάρσε 
οὗ ἴῃς 5 θυ ΠἝης πε ησβ οα πε σγουπὰ οἵ ἔπε ρῆγαβε ἰοῦ θανατηφόρου 
ψΠἰοἢ οσσιγβ ἰη ἰϊϊ. 8 δηά αἶβο ἰῃ 5:0. Ῥγοοερι. 71. 

εἰσὶ θεοὶ μερόπων δηλήτορες 2 «οὗτοι» ἀβούλων, 
τῶν δὴ κἀκ στόματος χεῖται θανατηφόρος ἰός. 

Βα ἰἔ τπεγε 'ἰβ Ῥογγονίην, ἰξ 18 α8ῖ ἃ5 {Πποῖὶγ ἴο θὲ οὐ {πε οἵπεγ 
846. Τῇα βίγαημψε ἘἼχργεββίοω τροχὸς γενέσεως ἰπ [ϊϊ. 6 ἰβ τεραγάεά 8.8 

Οτρῆηΐο Όγ 8οπις, Ῥυΐξ ἰξ ϑεεπὶβ ἴο πᾶνε Ὀδεη αϑεά Ὀγ {πε Ογρῇῃϊς τγίϊζεγ 
ἰῃ 4 αἰδεγεηῖ βθῆβε, υἱζ. παΐ οὗ {π6 επάϊθβα οἤδηψοβ οἵ πιεΐεπι- 
ῬΒυοΠοβίβ. 

(8) Δηοίπεν ἀϊβδγεωοε συ ῃίσῃ βέγιεβ οὔς οὰ γεδάϊησ {πε ἔνο 
ἐρίβε]ε8 18 παῖ ψἢ]]16 ἐπα ἰὈγπιεν 18. [1]1 οἵ ἰηβεγισείοα ἔογ {π6 ργεϑεηξ 
εἰπιε, μα ὈυΠ οὗ {ππ ἰαϊέοῦ ἰ8 πιαάς ἃρ οὗ ἀεηπηοία οηΒ, νῆϊοῃ μαναὰ 
νΕΓῪ τηυςῇ ἰοβὲ {πεῖν ἴογος, Τὸ «ἃ πιοάσγῃ γεδάον ἰξ ἰβ ουγίουβ γαΐπογ 

1ΤΒς αυοιλίίοη, ἃ5 ρίνεπ πιοῦς ΠΥ ἰῃ ΟἸεαι. οπι. ἰΐ. τι, οοπίδίπβ τῆς βοπιἊ- 
ὙΒδῖ τᾶσς ψογά ἀκαταστασία, νν»Ὡϊ ἢ ἰδ 4180 υϑεὰ ὈΥ 4π|68 ἰ{ϊ, τό. 

3 Μ5. δολοητορες. Οεβοκεη τεδὰβ δόλῳ ἡγητῆρες. 
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ἴῆδη εὐἰξνίησ, τη ἕῆς ἐχοθρείοη οὗ τπῈ Ὀερίπηίηρς δηὰ εηά (νν. 1, 2 

δηὰ 20-25). ΤὨΐΒ ἰβ πο ἀουδὲ ἴο Ῥὲ εχρίαίπεά Ὁν ψνμδΐ 18 βίαϊεά οὗ 

ἴδε ραγροτγέ οὗ {πε ἰεξίεγ ἴχ νϑγ. 8. [ἰ ψα8 οδἱεά ουξ Ε΄ ἃ βυάδάεη 
Ἐπιογεπου, ἴο βυλγά ἀραίηϑὲ δὴ ἱπιηπιεαίϊαίς ργεββίηρ ἀδηρενῦ, απὰ νγὰβ 
βαϊδιίζυϊεά ἴον ἃ ἰγεαδίίβε περὶ τῆς κοινῆς σωτηρίας ΜηΐοΠ ΨΔυάς πδά 
Πορεά ἴο βεηά (νεγ. 8), αῃά ψβίο σου ργορϑ ον πᾶνε θέε πιογα ἴῃ 

τε ἴοπα δηά βρίγίξ οὗ νν. 20 ἢ 

Τῆς Ερίϑεϊε οὗ δυάς νψγὰ8 γεοοζηΐϊβεά 88 Ἵοδηοηΐσαὶ ἰπ {πε ΤὨϊγά 

Οουμηοὶ! οἵ σαγίπαρε, Α.0. 397 (γεδβίοοϊε οα {πε ὕδηοη, Ὁ. 566), νίτῃ 
νὨϊοῃ ἄστεα Φεγοπιε (Ν) εβίοοτι, ρ. 580) δηὰ Αυρσυβείης (0  οοῖν. 
ΟἈγίϑαπα, ἰῖ. 12). Φετγοπια, πόνενεῦ (06 υἱν. {{1. ἵν.), πιεη ἰοηΒ παῖ, 
ονίησ ἴο ἴῃε α8ὲ πιδάς οἵἉ {πε ἀροσγυρῆδὶ Εηοοῇ, ἔπε ερίβείς οἵ ψαάε α 
}ιεγίσφμο γοϊοϊέεγ. 80. Ἐυσβεδίι8 Π.Ε. 1. 28, “Νοῖ πιδὴν οἷά νυ γίϊζεγβ 
δανα πιεηϊίοπεά πες Ἐρίβιε οὗ Δαπιεβ, ποῦ γεῖ ἔπε Ερίβεῖα οἵ ψιυάο, 

ψϊοἢ ἰδ αἴ8ο οπς οὗ ἴῃ6 βενθη 80-οδ εά Οδίμοίς Ερίβιεβ, ἐπουσῇ να 
κπονν ἰδαΐ ἰπεβὲ πᾶνε δε ρυθ] οἷν υϑεά6 ἢ (πὰ τεβὲ ἰῇ πιοβί 
σμαροθο8." 706. 11. 25, ““Απιοηξ {πε σοηϊγονογίεα Ῥοοῖβ, πο ἀγα 
πανογίμοίεββ γε] Κηόνῃ δηά γεοοσηΐϊβεά ὉΥ πιοϑῖ, γε οἶαβ8 ἴῃς Ερίβι!ε 
εἰγουϊαῖεά ἀηάογ ἴπῸ παπὶα οἵ ΔΦαπιεβ δηά {παῖ οἵ υάε." Ογτγτί! οὗ 
ΨΔεγαβαίεπὶ (ά. 886 4.0.) δοκηονίεάσεά ὈοΙῃ δυάς ἀπά 2 Ρ. [Ιῃ Αβία 
Μίηογ Ὀοΐῃ ψυάε δηά 2 Ρ. νεγε γεσοφηΐϊβεά 48 Ἵοδηοηίοδαὶ ὉνῪ Ογεβογυ 
Ναζ. (ά. ες. 8391). ἴῃ Αἰεχαπάγία Ὀϊάνηιβ (ἅ. 394) τυγοῖε σοιηπιεηΐβ 
οὔ {πε Οδβίμοιίς Ἐρίβεεβ, εβρεοία!ν ἀείεηάίϊης Φυάς ἔἤοπι ἔπε αἰΐβοκβ 
τηδάς ὑρβοη ἢἰπὶ Δ8 πανίης πιδάς ι.86 οὗ ἀροσγυρῇδὶ Ὀοοβ. Αἰμαπαβίυβ 

(4. 878) ἰπ Πί8 |ἰ8ὲ οἵ τῇς ὈοοΙ8 οὗ τῇς Ν.Τ. “ἀσγεεβ Ἐχϑοῖῖν τ ἱτἢ οὐ 
οσσῃ ὕδποη ᾿ (Νγεβίοοιξ, ρ. 520). Οτίρεη (1" Μαέϊ. χ. 17) βαγ8 οἵ δυάς 
ἔγραψεν ἐπιστολήν, ὀλιγόστιχον μέν, πεπληρωμένην δὲ τῶν τῆς οὐρανίου 
χάριτος ἐρρωμένων λόγων. ἴη ἴδε βᾶπιε ἐγεδίίβε (χνὶϊ. 80) ῃα χυοΐε5 Ψυάε 
θ, δὐάϊηρ νογάβ ψῃϊοῃ δἰ σηϊέν ἐπαὶ ἰξ τσαβ ποῖ υπίνεγβα!ν γεσείναά, εἰ 
δὲ καὶ τὴν ᾿Ιούδα πρόσοιτό τις ἐπιστολήν. ΟἸεπηεης οὗ Αἰεχαηάτγία σοπλ- 

πιεπίεά οἡ Ψυάε ἰη πἰβ ΗγῥοίγῥοΞξες (Ευ8. Η.Ε. νὶ. 14)---ῃς οοπητηεηξ 
8 86{Π] ἐχίδηξ ἰη {πε υδτίη ἐγαπβίεοη---ἀπά χυοΐεβ Ὠΐπὶ ΌῪ ἤδπιε (Ραεά. 
ἡ. 44, 45) νυἱτῃ οοπιπχεπαάδιίοη, διδασκαλικώτατα ἐκτίθεται τὰς εἰκόνας τῶν 
κρινομένων. Ηε αυοΐεβ Πἰπιὶ ἀραίπ δέγονι. 11. 11, δηὰ, τυϊεποις παπηίης 
πίπι, ἰη δέγορι. νὶ. 66. Τεογίυ Παη (06 Ομἰέ. Εν. 8) βαγ8 “Ἐποςῇῃ 
δρυΐ ΔΦυαάαπι δροβίοϊυπι ἐεβείπχοηίαπι ροββίάες ", [τ ἀρρεδγβ ἰπ {πὸ 

Μαναιογίδη ὕδποη (ο. 170 Α.}.), “ Ερίβίοίϊα βαῆς δυάδα εἰ βυρεγβογίρε 
Φομαηηίβ ἄμδε ἰῃ σαίΠοΙοβ παρεηΐαγ", ΤΠεδορδΐαβ οὗ Απεοςῃ (κά 
Αμίοῖ. ἃ. 15) 8εεπὶ8 ἴο αἰαάς ἰοὸ Ψυάε 18 ἰπ ἔῃε ψογάβ αυοίεά ἰῃ τὴν 
ποΐε οὐ ἰμαΐ νεγβεὲ. Αἰποηδρογαβ (.. 180) βρεδίβ (8 24, ρ. 180 Οεἰο) 
οὗ ἴδε [ΙἈ]Π|}6ἢ δῆροὶβ ἰῇ ἃ πιδῆδεῦ ψὨΐϊοῃ βυρρεδβίβ δοσυδίηίδησς τὐτῃ 
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δυάε νεγ. 6, ἀγγέλους τοὺς μὴ τηρήσαντας τὴν ἑαυτῶν ἀρχήν. (Οὗ δε 
Δηρεῖβ 80Π16) ἔμειναν ἐφ᾽ οἷς αὐτοὺς ἐποίησεν καὶ διέταξεν ὁ Θεός, οἱ δὲ 
ἐνύβρισαν καὶ τῇ τῆς οὐσίας ὑποστάσει καὶ τῇ ἀρχῇ, δηά πε Δάάβ {παξ Πε 
διββογίβ [ῃΐ8β ου {πῸ δυϊπογίν οὗ ἴπε ργορῃεῖβ, οι ΠιαῪ ραγῃδρ8 γεῖεγ 
Ῥοΐῇῃ το Εποοῦ δηά Ψυάε. Τῆς ἴογῃ οὗ βαϊυϊδίίοη ἰω ψυάε 2 ἔλεος καὶ 
εἰρήνη καὶ ἀγάπη πληθυνθείη ἰΒ ἰουπά ἰῃ Μανγίέ. Ῥοίγο. πον. δηά Ῥοΐγα. 
αὦ Ῥμὶϊ. Ὑπὲε εδγιϊεβὲ γεΐεγεηος δόνανεγ ἴο δυάς ἰβ ργορδΐν ἴο θὲ 
[ουπά ἰη 2 Ρεῖ., ννϊοἢ, ἃ8 ψὰ ἢανε β8εεῆ ἰῃ πε ργεσεάϊηρς ΟΠαρίεγ ]., 

18 ἰαγψεῖν οορίεά ἔγοπι πἰπι. Τθεγα ἀρρεδᾶγβ 80 ἴο ὈῈ δὴ δ᾽] βίοη ἴὸ 

1 ἰὴ δίάαοῖε 1ϊ. 7, οὐ μισήσεις πάντα ἄνθρωπον, ἀλλὰ οὖς μὲν ἐλέγξεις, περὶ 
δὲ ὧν προσεύξῃ, οὖς δὲ ἀγαπήσεις, ο΄, ΨΦυάε 22. Ψυάε᾽5 ερίδεῖεα νὰ 8 
ἱποϊυάοά ἴῃ ἴῃς ΟἹά [,ατίη Νεγβίοω, Ὀαξ ηοΐ ἰῃ ἴῃς Ῥεβῃϊξζο. 

Τῆς πιοβὲ ἱπιρογίδηϊ ραββαᾶφε ἰῇ ψυάς Ὀεαγίησ ὑροὴ {πε οἰγουπι- 

βίδηςεϑ οἵ [18 οοπιροδιί[τίοη ἰβ νεγ. 17, σῆεγε {πὸ τεδάθγβ αγε Ὀίάάδη ἴο 

681] ἴο πιίη {π6 ψογάβ ἔογγηεῦὶγ βροίθη ἴο πο ὈΥ {πε Αροβείθβ οὗ ουῦ 

[μογά δεβυβ Οἢγίβε (ψῃίοῃ σψουἹά Βὲ ἴῃ τἱτῃ τς βυσρεδιίίοη ἐπαῖ ἴξ ννα8 
δάάγεβϑεά τὸ {πῈ ϑυγίδη σπαγοῇεβ) ὅτι ἔλεγον ὑμῖν Ἐπ᾿ ἐσχάτου χρόνου 
ἔσονται ἐμπαῖκται, {πε ἰατίες ψογάβ βΒῃονίηρ ἰπδΐ {πε 86 σοπιηηιηϊσα!οηβ 
οἔ τε Αροβί!εβ παά πον σεαβϑά, εἰἕμον Ὁν τμεὶγ ἀεδίῃ οὐ Ὁγ {πεῖν γὸ- 

τῆοναὶ ἔγοπι Δεγαβαίεσαη. Δυάς γεοορηίβεβ {πᾶὶ “πε ἰαϑβί τἰπιο,᾽ οὗἉ 
νι Ὠϊοἢ {ΠῸν Πα ργεδοποά, δά πον αγγίνεά. Τῇε Ἰοην γεϊγοβρεος ννῃϊοῃ 
ἴπε86 ψογάβ ἰπιρὶν ἀσγοαβ ψίτἢ ἴῃς ἔαγ- αν  ποίΐς οὗ νεγ. 8, παρακαλῶν 
ἐπαγωνίζεσθαι τῇ ἅπαξ παραδοθείσῃ τοῖς ἁγίοις πίστει, 48 οοηἰγΔβίεά ψίΓἢ 

βυσῇ ρββαφεβ 88 [πὸ ἱν. 21] σήμερον πεπλήρωται ἡ γραφή αὕτη, ἰῃουφσῇ 
ψῈ πηυβὲ ποὶ ἔογρεῖ {παῖ ἔπε ἰάδα οὗ ἃ Οἢγίβείδῃ ἐγααϊοη ἰβ ἈΠΊ ΠΡ 
ἴο ὅὲ. Ραυΐ, απά ἴπαξ ἴδεγα ἀγὰ οἵπεγ δχδῃιρίθβ ἰὴ τῆς Ν.Τ. οὗ τὰς 

οδ͵εςοξίνα ι1ι86 οὗ πίστις. 

[τ Πα8 θεεῶ αγριςά {παῖ {Πἰ8 ερίβείε πιιιϑὲ πανα Ῥθθη ψγίϊζεη Ῥεΐογε 
70, ογ ἰἴ ψουϊὰ ἢᾶανα οοηΐαίπεά βοπὶς γεαίδεγεωος το ἴῃς ἀεδβιγυοζίοη οὗ 

ΨΔεγυβδίθη δπιοὴς ἴπε οἵπεγ ποίδοίε ᾿υάσπιεηῖβ οἵ Οοά. Νε πιᾶὰν 
ταηὶ πὶ {π|8 ἰΒ ψπδὲ ψε βῃου!ά ἢανε ἐχρεοῖεά, ἰἔ ἐπε ἰετεῦ ψεγα 

γι τἔθ Βῃογεν δἴζεσναγάβ, ἐπουσῇ ἐνεῶ ἴῆεη ἰξ ἰβ ἃ ροββίδ!ε νίενν ἐμαὶ 
8. ραϊγίοεις Φενν τῖσῃε βῃγίηϊς ἔγοπι δὴν ξαγίμεγ δ! υβίοη ἴο 80 τεγγίδία ἃ 
βυδίεςξ, θεγοηά δα γεΐεγεηος τὸ ἐπε ἀεβίγυσιζίοη ἰῃ {πὸ ψ]Δογηε 88 
(νεγ. 5); Ῥαξ τηἰθ αἰ Πσυϊν 8 Ιεββεηθά ἰδ τα βϑιρροβε {πε ἀδίε οὗ ἴπ6 
Ερίδβεῖς ἕο θὲ πεαγὲγ 80 ἤδη 70. 



ΟΗΑΡΤΕΡΕ ΠΠ]. 

ὕξε οὐ Αῤοονγῥμαὶ Βοοῖς ὃν ὅμάε.---ΟἸεπιεης οὗ Αἰεχδηάγία ἰπ 
μΐ8 Αἀμνιδγαξίοπες (Ὀϊηά. νοΐ. 1. ρ. 483), αἴϊεγ αυοείης 46 9, 
“Ομδηάο Μίομαοὶ ἀγομαηροίαβ συπὶ ἀἰα οίο ἀϊβριαΐδῃβ δἰτεγοαραίαγ ἀςῈ 
οογρογε Μογϑίβ," γετιδγῖβ “ ἢἰς οοηῆγπιδὲ “5ϑμηῤβέίομενι Μογϑίδ," 1.6. 
πόρε {πὸ τυγίξεγ σογγορογαῖεβ ἴῃς “455:ωπρῤέϊοη οΓ Μοϑες; δῃά δραίη, ἰῃ 
οοπηπιοπης οὐ νοῦ. 14, “ Ῥγορπείῖανις δαΐεπὶ ἀθ6 ἢἰβ βεριπιὰ8 4 Ὁ 
Αάδπὶ Εποοῆ," πα δάδά8β “Ηἰἴβ νεγρὶβ ργορμεῖδπι (αἰ. ργορῃειίαπι) 
οοπιργοῦαῖ᾽". ᾿ 

Τῆς Ηερτγεν ογίσί πα! οὗ ἴῃς Ῥοοῖ οὗ Ἐποοσῇ ' 18 πον ἰΙοβὲ. [{ νγὰβ 
τγαηϑίαιεά ἱπίο Οσγεαῖ, οὗ νῇῃϊο ΟὨΪΥ ἃ ἴεν ἔγαρσηηεηίβ γεπηδίη, δηά 
τηἷβ νψὰ8 αραίη ἰγαηβίαιεά ἱπίο Επηϊορίς, ργορδῦὶν ἀρουΐ 600 αν. ἃ 
ΘΟΡΥ οἵ {πε ἰαϑὲ ψαβ ἰουηά ἴῃ Αὐγββίπία ἰῃ 1778 ὈῪ Βγυςε, {πε ἑαπιουβ 
{γανεῖογ, ἀπά δὴ Εηρσ βἢ νεγβίοη γὰ8 ρυ δ] δηεά Ὀν ΑΡρ. [μαυγεπος ἴῃ 
1821, (οονεά Ὀγ με ΕἰΠίορίο ἴεχὲ ἰῃ 1888. Τα οσοπιροβίϊς παίωγε 

οὔ {πε ῬοΟΙ͂ ἰ8 φεπεγα!ν γεοοσηϊϑεά. Το ἰδΐεβί εἀϊϊοτγ, ΚΕ, Η. ΟΠμασγίθβ, 
ὙΠΟ ἰ8 ΠΊΥ Δι ῖ ΠΟΥ ἔον ννῆδέ [Ο]οννβ, αἀἰνίάε8 ἰς ἰηίο ἔνε βεοϊίοῃβ δηά 
γεοοβπίβαβ ΠΊΔΗΥ͂ ἱπτ ΕΓρΡΟΪ Δ ΟἢΒ ἰῃ ἴῃ686. ΕΗ οσοηβίάοτγϑ παῖ {π6 ἴαγρεῦ 
Ρογιίοη οὗ ἔπε Ὀοοῖ νγὰ8 ψγίξίεη τοί ἰαῖεγ ἤδη 160 Β.0., ἀπά {παῖ τὸ 
Ραγί ἰβ πιογε γεσεηΐ [ἤδη {πε ΟἸγίβιίδη ἐγα. [{ δχεγοίβεά δὴ ἱπιρογί- 
δηΐ ἰηῆπεηςα οὐ Ψενίβῃ δηά ΟΠ γίβείδη {πεγαΐαγε ἀαγίησ πὸ σεηξαγίεβ 
νοῦ ΓΟ ονεά Ῥείη υϑεὰ ὈΥ {π6 δὐΐμπον οἵ {πε “455μριῤέϊοπ οἵ 

Μοσες (πτϊτει ἀρουΐ τῆς ΟΠ βείδῃ 6γ8), αἰδο ὃν ἴδε ψυγίξεγβ οὗ {π6 
Βοοΐ οΥΓ ϑιιδίϊεες, ἴῃς Αῤοοαΐγῥθε ὁ.) βαγμοῖ, ἴτε Εομγέλ Βοοῖ οἴ 
Εδνα, αὐὰ τε Τερίαπεηίς ὁ} ἐς Τισεῖυε Ῥαϊγίαγομ5. Νίγν. Οἤδγίεβ 
ἴγϑοαβ [8 ἰηδασηος ἰη {πῃ Ν.Τ. ποῖ πιερεῖν ἰῃ τῆς ερί 8168 οὗ 5:. δυάε 

δηά {πὲ ἔνο ερίβεῖεβ οἵ 81. Ρεΐεγ, θυξ αδονβε Α]], ἰῇ τῆς Αροσδίγρβε ; 

αἶδο ἰῃ {πε Αοΐβ, δά ἴῃς ερίβιϊα ἴο ἴῃς Ηδεῦγενβ, ἴῃ ϑοηϊα οὗ δε 

ερίβεϊεβ οὗ 8:. Ραμ, δηὰ ἴῃ ἐῃε Οοβρεῖβ. [{ ἰ8β αυοίϊεά τῇγεε ἐΕἰπγ68 
(ὑσνίος 88 ϑογίρίαγε) ἴῃ {πὸ Είδεϊε οὗ βαγηπαδας, ἰΒ τείεγγεά ἴο, ἐπουσῇ 
ηοῖ παπιοά, ἰῃ Φαδίίη δὰ ΑἰΠεοηαρογαβ, ἰ5 οἰϊεά Ὁ. ἰγεηξαυβ, ἱν. 16. 2: 
“Ἑροοῆῃ. . . οὐπλ εββεῖ βογιο, ἰεραϊίοηε δά δηροίοβ ἕμηρεραΐαγ εἴ ἔγβηβ- 
Ιαΐα8 εβὲ εξ οοηβεγναΐωγ ὑβαυὰς ἤυπο [αβε|8 [υαϊοίϊ! Ὠεὶ, φυοηίαπι δηροῖϊΐ 

10 η ψΠςοἢ 8ες ϑοπύγες, Η ἐσέ, οὐ ϑεισϊεὐ Ῥεοῤίδ, νοῖ. ἰ1ϊ. ΡΡ. 54-73. 
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αυΐάεπι ἀεοίάεγυης ἴῃ ταγγαπὶ ἴω ἠυαϊοίμπι᾿" (Εη. χίν. 7). Ταγιυ!Πίδη 
αυοῖεβ ἰξ 88 ϑογίρζιγε, σα Πρ Ἐποςοῇ {πε οἰἀεβὲ οἵ πε ργορμεῖβ (]6οἱ. χν., 
4οἱ. κχὶϊ.). Ηξε αἱίονγβ {παῖ [8 σαποηίοι εν ψα8 ἀδηϊεά ὉΥ βοπιεα, “ χυία 
ηες ἰῃ ἀγγηδγίαηι ὁ υἀδίσιπι αἀπιξεί ταν," δηα αἴβο Ῥεσβιβε ἴξ τναβ8 ἐπουσῆς 
τῆδῖ, [δ ἴὸ ψεγε ἃ σφεπαυίης ψτΊίησ οὗ Εποςἢ, ἰξ πιυβὲ βανα ρεγίβῃεά ἴῃ 
τε Ὠείυσο. Ηδ οοπβίάογβ, δονγανεγ, ἐπαῖ [ἃ Βποαϊά θὲ γεοεῖνεά, Ῥὲε- 
οϑιι8ε οὗ 118 υἱζηεβ8 ἴο Οἢγίβί, ἀπά θεσδυβε ἰ᾿ 88 ἴπε τεβεϊπιοην οἵ ἴπ6 
Ἀροβέῖε δυάε. [τ ἰ8 ἐνγίςε χυοϊεά ἴῃ ΟἸεπιεηῖ 8 Εοὶ. Ῥγοῤῆ. (Ὀϊηά, ἡ. 
ΡΡ. 456, 474) 248 ψεῖ] 48 ἱπ δέγορι:. ἴϊ. 9. Οτγίψεη βρεβϑῖβ ἀουδεία!ν 
οὗ {πε αυὐϊπονίίν οὗ Ἐποςῆ: οὐ Ο. Οοίδμηι, ν. 54, ἐν ταῖς ἐκκλησίαις οὐ 
πάνυ φέρεται ὡς θεῖα τὰ ἐπιγεγραμμένα τοῦ ᾿Ενὼχ βιβλία, ἀπά 15 ζολιαπηπέ,νη, 

νὶ. 25, ὡς ἐν τῷ Ἐνὼχ γέγραπται, εἴ τῳ φίλον παραδέχεσθαι ὡς ἅγιον τὸ 
βιβλίον, αἰ80 1π Νπηι. Ηδοηι. χχνὶ!. 2, 6 Ῥυίπο. ὶ. 8. 8. ΗΠ δγν (Οονινι. 

ἐπ Ῥϑαΐίηι. οχχχί!. 8) πρίϊεβ: “ Βεγίαγ ἰά, ἄς αυὸ εἰίαηπι ἡββοῖο ουΐα8 
1|δὲν ὀχίδξ, αυοά δηροὶὶ σοπουρίδοςηΐεβ Β]1Ίὰ8 ποπιίηαπι, οὐπὶ ἄς σδοῖο 

ἀεβοεπάεσγεηξ, ἰῃ πιοηΐεπὶ Ηδγπίοη σοηνεπογδηῖ᾽. ΦαγοπΊα ΒαΥ8 {παῖ 

πε ἀουδίβ εηἰεγίδίηεά 48 ἴο ἔπε ερίβέϊες οἵ 8:1. δυάς ἀγοβε ἔγοπι ἢἰ8 
αυοεης δῇ Δροογυρῆαδὶ ὈΟΟΐς ἃ8 δὴ δυϊπογν (6 Μὲγ. 11. ἵν), “ αυἱὰ ἀς 
᾿ἰργο Ἐποςῇ, χυΐ ἀροογυρῆυβ εβῖ, ἰῇ εα αββυπηΐξ ἐεβεϊπιοηία, ἃ ρίεγίβαις 
γεϊοίξαν ". ΟΥ̓ αἷβο Οοηιρη. πη Ῥς. Ἴχχχίϊ. 8 δηάὰ Οοιηρι. ἱη Τιίμηι, ἰ, 
12. Αυφυβείης (Οἷν. δ εὶ, χν 28. 4) αηά ΟΠτγυβοβίουῃ (ον. ἐπ Οηι. 
νί. 1) ϑρεδῖ οὗ {πε βίογυ οὗ {πε δηροὶβ δά ἴῃς ἀδυρῃίεγβ οἵ πεῃ 88 ἃ 
Ὀαβεῖεββ- 016. 111 τῆογε βενεγε 'ἰβ ἐπῈ σοηάδεπιηδίίοῃ ραβϑεά οπ {πε 

ὈοοΙ οὔ Εποςοῖ σἱτἢ οἴπεῦ ἀροογυρῆδὶ τυγιτἰησβ ἰη Οοηϑί. 4 ῥοσέ, νὶ. 16. 
2, ἃ8 φθοροποιὰ καὶ τῆς ἀληθείας ἐχθρά. 

τ. ΟΠΒαγίεβ μδ8 αἷ8ο εὐἀϊϊεά (ες “4155: μρέϊοπ οΥΓ Μοϑες (1897), 
ψὨοῃ Βα τοραγάβ 88 ἃ οοπιροβίϊε ψογᾷ πιαάς αρ οὗ ἔνο αἰδβιίηςς ὈΟΟΚΘΒ, 
{πε Τοεέαμιεπέ απὰ ἴπὰ “455: πῤίϊοη οἵ Μοβεβ.: “ΤΠ ἰογπιεσ νγ88 
νυϊεη ἰπ Ηεργεν Ὀεΐγεεη 7 δηὰά 29 α.Ὁ., δηά ροββίἷν αἷδο {πε 
ἰαϊῖεγσ. Α Οτγεεῖκ νεγβίοη οἵ πε επείγε ψογκ ἀρρεαγεά ἴῃ {πε βγϑί σεη- 
ἴυγγ 4.Ὁ. ΟΥ̓ Υἐπὶβ οηἷγ ἃ ἔενν ἔγαπιεπῖβ πᾶνε Ῥδθη ργεδβεγνεά. Τῇα 
Οτεοκ νεγβίοη 8 ἰγαπϑίιεά ἰηῖο [υτίη ποῖ ἰαῖεγ τἤδη ἴπὸ ΒΠΠ σεη- 
ἴα " (ρρ. χἰ!!., χίν.). “Ἴδε Ῥοοῖ ργεβεγνεά ἰη τῆς ἱποοηιρίεῖε [“τίη 
νεγβίοη, ἤγβέ ρυ 5 ηεὰ Ὁν Οεγίδηὶ ἰῃ 186], ἰ8 ἰῃ γεδ ἐν ἃ Ταβίδπιεηΐ 

δηά ποῖ δὴ Αββυπρίίοη."" ““Τῆε εὐϊίίηρ οὗ ἔπε ἴννο ῬΟΟΚΒ ἰῇ πε 88 
ΡΓΟΡΔΡΙν ἄοπε ἰη ἐπα ἢγβε οεπίυγυ, 48 51. θυάε ἄγαν ἀροη Ῥοῖῃ ἰῃ 
Ὠίβ ερίβε!ε " (ρρ. χὶνί: δηά 1). Τῇυβ Ψψυάε νετ. 9.3 18 ἀεγίνεά ἔγοπι ἴπε 

ΟΠ. ϑεδῦγεγ, ρρ. 73-83. 
38:6 ποῖα οἡ 18, απά δάὰ το τῆς {Ππϑιγαῖῖνε ραββαρεβ ἴμεγε φυοϊεά 4 βοδοί πὶ 

Ρτϊπιεά ἴοσ τῆς ἢἤγβι εἶτπης ἴῃ 1δπιεβ᾽ Τοϑί. οὕ Αὐγαλανι, Ῥ. τ8: ὁ διάβολος ἀντεῖχεν 
θέλων ἀπατῆσαι, λέγων ὅτι Ἐμόν ἐστιν τὸ σῶμα, ὡς τῆς ὕλης δεσπόζων " καὶ 
ἥκονσεν τὸ Ἐπιτιμήσαι σοι Κύριος, τούτεστιν ὁ Κύριος ὁ πάντων τῶν πνευμάτων 
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Αςεμμῥίίοη, δυάς 16 ἔγοπι ἔπε Τεςία»"δηξ (ρ. [χἰϊ.). Οἡ {πε ἰδιίον 
ΟΒιαγίεβ σοπιραγεβ οὗτοί εἰσι γογγυσταί, μεμψίμοιροι, καὶ τὸ στόμα αὐτῶν 
λαλεῖ ὑπέρογκα, θαυμάζοντες πρόσωπα ὠφελίας χάριν ψἱτῃ 4455. Μ. νἱΐ. 7, 

φμαεγμίοσὶ, νἱῖ, 9, εἰ πιᾶπιβ εογὰπὶ εἴ πιδηΐθβ ἐρωημπάᾶα ἰγαοσίαμέες εἰ 

ο5 ἐογμηι ἰοφμείμγ ἱπρεηίία, ν. 5, ἐγμπέ ἐς ἐεηιῤῥογὶδμς πιϊγαπίες 

ῥεέγδοπας. ᾿. εἰ αοοἰῥίεπέος ιπεένα (18. δοσεριίοηαβ πιυπεγαπ). Ης 
ἰἀεηῆεβ με ἐμπαῖκται οἵ δυάς 18 νἰτῃ τῆς Πονμεΐπες ῥεδέϊϊεπ οσὶ 
οὗ 455. Μ. νἱὶ. 8, ἀπά “4118 διϊεηξίοη ἴο {πε ἔγεαυεηΐξ γεσυγγεησε οὗ [δ6 

ψογά ασεβεῖς ἰη [ῃς ἔογπιεν (νν. 4, 15, 18) δηά ἐπῤὲϊ ἰῃ τῇς Ιαζίεγ : 86Ὲὲ 
νἱ. 1, ἐδοίεηξ ἑδοϊςηΐεβ ἱπιρίεἰαΐεπι, νἱὶ. 8, ρεβι εητοβὶ εἰ ἱπιρὶϊ, ἐδ. 7, ἰχ. 8, 

χί. 17. 
Αγαΐῃ ἔπαγε ἀρρεαγβ ἴο θὲ 8 γεπιίηίβοεπος οὗ {πε Τεςέαν ες 0 ἐΠ:6 

Ῥαΐέγίαγολι5,1} ψογα τῆς βίη οὗ ἰῃς Νναίοπογβ [8 οοπηεοϊεὰ ἢ ἐπαξ οὗ 

Θοάοπι : οὗ, ΤεΞξέ. ΝεῤΠέ. 8, ἥλιος καὶ σελήνη καὶ ἀστέρες οὐκ ἀλλοιοῦσι 
τὴν τάξιν αὐτῶν... ἔθνη πλανηθέντα καὶ ἀφέντα κύριον ἠλλοίωσαν τάξιν 

αὐτῶν... ἐξακολουθήσαντες πνεύμασι πλάνης. Ὑμεῖς μὴ οὕτως... ἵνα 

μὴ γένησθε ὡς Σόδομα, ἥτις ἐνήλλαξεν τάξιν φύσεως αὐτῆς. Ὁμοίως καὶ 
Ἐγρήγορες ἐνήλλαξαν τάξιν φύσεως αὐτῶν, οὖς κατηράσατο Κύριος ἐπὶ τοῦ 
κατακλυσμοῦ, Τ᾽ 5,. 4.567 7, μὴ γίνεσθε ὡς Σόδομα ἥτις ἠγνόησε τοὺς ἀγγέλους 
κυρίου καὶ ἀπώλετο ἕως αἰῶνος. ΤΏΘΓΕ 56ΕῈΠ18 ἴο Ὀ6 τῆογε ἤδη ἃ σαβιιδὶ 

οσοἰποίάεπος δεΐννεεη {π68εὲ ραββαρεϑ δπά ψυάε 6, 7 δηά 18, ἀγγέλους 
τοὺς μὴ τηρήσαντας τὴν ἑαυτῶν ἀρχήν... ὡς Σόδομα. .. τὸν ὅμοιον 

τρόπον ἐκπορνεύσασαι καὶ ἀπελθοῦσαι ὀπίσω σαρκὸς ἑτέρας πρόκεινται δεῖγμα 

πυρὸς αἰωνίου. .. ἀστέρες πλανῆται. 
Ννε πᾶνε βεεὴ δον ἐπἰβ 86 οὗ ἀροογυρῆδὶ Ὀοοῖβ τὰ νίενσεά ΌΥ ἴῃς 

εαγὶν Οῃγίβείδη πγίϊεγθ. ΤΟΥ ψέγε αἱ βγϑὶ ἀϊβροβεά τὸ {πίπε (παΐ ἃ 
Ὁοοῖ βίαπιρεά σἱτῇ πα ἀρργοναὶ οἵ 8.. δυάς πχριιϑὲ Ὀὲ ἰἴ861} ἰηϑρίγεά. 

[μαῖεν οη, πε ἔξεϊησ οπαησεά : {πε Δυϊπογίεγ οὗ 51. θυάε νγὰβ )0 ἰΙοῆσεῦ 
βυ!ξοείεηϊ το βανε ἴπ6 Δροσῦυρμαὶ τυγίεηρ : οὐ {πε σοηΐγαγν ἴδε ργοϊυαϊοα 
Δθαίηβέ {π6Ὸ Αροσγυρῆα δηά ἰΐ8 “" δΙαβρῃεπΊοιιβ ἔα᾽ 168 (Ὁῆγγβ. Πορι. 
22 ἐπι Οεη.) Ιοά πηδᾶν ἴο ἀουδὲ πε δυϊμογὶν οὗ 81. ψυάε : 8εῈὲ ἀρονε 
αυοξαίίοη ἴγοπι Φεγοπιθ, γῇ αὔρυεβ ἐπαὶ ἴπῸὶ ἀρργοναί οὗ ἴῃε Αροϑβείε 
πεβά ποῖ θεὲ βυρροβεά ἴο εχίεηά ἴο ἐπε ψποῖς οὗ ἔπε ὈοοΙ οὗ Βποςῇ, 
Ῥυϊ οηἷν ἴο ἴδε νεγβεβ8 ἀυοίϊεά ὃν πἰπι. 80 Αυσυδέηπε (Οὐν. δεὶ, χν. 
28, 4): ““ ϑογί ρβίββε χυίΐάδπι ποηημ]α αἰνίπα Ἐποςῦ {Ππ|πὶ βεριπιαπὶ Ὁ 

δεσπόζων - ἄλλοι δέ, ὅτι βουλόμενος ὁ Θεὸς δεῖξαι ὅτι μετὰ τὴν ἔνϑενδε ἀπαλλαγήν, 
ταῖς ἡμετέραις ψυχαῖς ἀνθιστάμενοι «(ἧἦσαν;» δαίμονες πορενομέναις τὴν ἐπὶ τὰ 
ἄνω πορείαν, τοῦτο οὖν συνεχώρησεν ὁρᾶσθαι ἐπὶ τῆς Μωσέως ταφῆς - ἐβλασφήμει 
γὰρ καὶ ὁ διάβολος κατὰ Μωσέως, φονέα τοῦτον καλῶν διὰ τὸ πατάξαι τὸν Αἰγύπ- 
τιον" ὁ Μιχαὴλ ὁ ἀρχάγγελος, μὴ ἐνεγκὼν τὴν αὐτοῦ βλασφημίαν, εἴρηκεν αὐτῷ 

ὅτι Ἐπιτιμήσαι σοι Κύριος ὁ Θεός, διάβολε. ἔλεγε δὲ καὶ τοῦτο, ὅτι ἐψεύσατο ὁ Θεὸς 
εἰσαγαγὼν τὸν Μωσῆν ἔνθα ὥμοσεν αὐτὸν μὴ εἰσελθεῖν. 

1 Απ δἀϊτίομ Ὧ88 ἰδϊεῖν Ὀεεη Ὁσουρῆς οὐἵ Ὁγ ΟΒδσῖςβ. 
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Αάδπὶ ποζᾶγε ἤοῇ ροββυπΊυβ, οπὶ πος ἰῃ ερίβιοίΐα οαποπίοα Ψυάδβ 
ἀροβίοϊιιβ αἰσαῖ" (αἰ πουρσῃ πε ῬΟΟΙ 8ἃ8 ἃ σψποῖε παβ δε {51} 
χοϊυάςά ἔγοπι πε Οδηοη). 

ϑοπῖα πιοάθγῃ τυγίϊεγβ πᾶνε επάεανοαγεά [0 δνοίά ἐπα πϑοδββίςυ οὗ 
ΔΙΙονίησς παῖ δῇ δροογυρῃδὶ τπυγίεωσ ἰβ αυοῖεαά 48 δυϊπογί(αξινε ἰη τΠ6 
ΒΙδΙε, Ὀν πε βιρροδβίτίοη ἐπαὶ ἴΠ6 ψογάβ αυοϊεά τᾶν πᾶνε οοπλε ἄοσῃ 
ὈΥ ἰγδαϊίοη αηά πᾶνε Ὀεεη πιδάς (86 οἵ ὈγΥ ἴδε ἰηβρίγεά τυγίξογ, ἰη- 
«ἀερεηάςητν οὗ (ῃ6 ὈΟΟΙΚ ἔγοπι ψῇῃϊοῃ ἢς ἰ8 βυρροβεά ἴο αυοῖε, ον [πδί 

πεν ψέγε υἱἱεγεά ὈΥ ἱπχηγεαίϊαϊες ἱπδρίγαϊίοη σἱπουῖΐ δὴν Πυπίδη 88- 
βἰβίδηςε, οὐ ἀραίη, παὶ ἴῃς ὈοΟΙ οὗ Εποοῖ πᾶν Ὀὲ βυδβεαιεηξ ἰο ἐδαὶ 
οὗ Ψυάε, ἀπά ανε Ὀογγονεά ἔγοπι ἱΕ. Βαῖ τῆς σαγεῖα! ἱηνεδβιϊσαϊίοη οὗ 
ΠΊΔΩΥ 8οΠοΐα ΓΒ, ἃ8 βιιπχπιοά αρ ὈῪ ΟΠαγίεβ, σα ἰεανα {{{π|6 ἀουδὲ ἴῃ Δἢν 
οαπαάϊά τὐϊηά 48 ἴο ἴπ6 ργοχίπιαϊς ἀδίεβ, Ὀοϊῇ οὗ Ἐποοῇ δηά οἵ {πε 
᾿Αββυπιριίοη. ὅ8:. δυάε ἀοεβ ποῖ ρυΐ ἰογαγά ἢίβ δσοσοιηΐ οὗ ἴῃς Ὀυγίαὶ 
οἱ Μοβεβ οὐ {πε ργεδοῃίης οὗ Ἐποοῇ, 88 ἐπουρῇ ἰξ ψέγε βοπιεϊπίησ 

τηπεαγά οὗ θεΐογσε. Αβ γεραγάβ {πε ᾿ἰρεγίπεβ ἀδβογίρεά ἱῃ {πὸ ἰδίζεῦ 
ὍΟΟΚ, ἢῈ α8εὲ8 {πε ρῇγαϑε προγεγραμμένοι, ἱπηρί γίησ τπδὲ ἢε τεΐεγβ ἴὸ ἃ 
νυ το ργόρπεου. Νόοῆς οὗ [π6 εαγὶν Βδίμογβ ἢπά ἃ αἰ ἤσουν ἰῃ 
βυρροδίηρ Ὠίπι ἴο γεΐεγ ἴο ἃ ὈοΟΚ ψΐοῃ τγδ8 ἠοῖ ἱποϊυάεά ἴῃ ἴμ6 Οβηοη. 
δενβ οὗ [δὲ {{π|6 ψεγα δοσυβέοπιεά ἰο δοσερί γαδδίηίοαὶ ἐχρίδηδεοηβ 

ὉΓ δάαϊοηβ ἰο ϑογίρίυγε 48 μανίης δυΐμογγ. ὍΤἤὰβ 581. Ραὰΐ δοσερία 
πε βίοτυ οἵ με Εοοῖκ νῃϊςἢ (ΟἹ ονγεὰ ἴῃς [δγαο τεβ ἴῃ {πεῖς ψδηάεγίησβ 
(( Οον. χ. 4), φίνεβ ἐῃε παγηεβ οὗ πε πιαρσίοἰαηβ ψῆο τυ μϑίοοά Νίοβεβ 
Ὀείογε Ῥδδγδοῦ (2 Τίηι. {. 8), γεοοφηίβεβ ἴδε ἰῃβιγυπιθηςδ  ν οὗ δηροῖβ 
ἕῃ τῃε σίνίησ οὗ πε ἱᾶνν (6 Δ]. ἐἰϊ. 19, οὐ ΗδεθΡ. ἰϊ. 2, Αοΐβ νἱΐ. 658). 80, 
ἴοο, ϑίερβθη βρεβὲβ οἵ Μοβεβ ἃ8 ἰεαγπεά ἰῃ αἱ} τῇς τ ϊβϑάοηι οὗ ἐπα 
Εχυρδηβ (Αςίβ νἱϊ. 2); ἐπε δὐΐδογ οὗ {πε ερίβε!ε ἰο πε Ἡδῦγενβ (χί. 
.57) Αἰ!υἀδ8 το {πε ἰγδάϊτίοη δ5 ἴο ἴῃς ἀδαίῃ οἵ ἰβαίδῃ (βεε ΟΠαγίεβ᾽ 
Αξοεηϑίοη οἵ 1Ξαἰαξ, ρρ. χῖν. [011.), δηά ΨΦατηαβ (ν. 17) |ἰπλϊϊ8 τς ἀγουρσῃξ 
Ῥτεάϊοϊεά Ὀγν ΕἸ δ ἰο ϑὲ γεαγβ. 



ΟΗΑΡΤΕΕ ΙΝ. 

Τῆς ϑίονγ οἵ ἐδιε Εαϊ θη Αηπρεὶς.---ϑι., δυάς (νν. 5-8) ἰηϊγοάυςεδ 48 
Ἔχϑηρίεβ οὗ ἴῃς αἰνίης ψγαῖῃ αραίηβδι ἴῇοβε ψῃῸ Παά βἰπηεά δἤἴϊξγ 
τεοείνίης ἕλνουγβ ἔγοπι Οοὰ (1) [πε ᾿βγδεϊϊεβ ψῃοὸ ρεγίβῃεά ἰῃ {πε 
νυ ἱ Δ γηεββ ἔογ ὑηθε] εξ αἴτεν ἴον πα θη βανεϑά ἔγοτῃ Εσυρί; (2) {πε 
δηροῖβ ψῆο δραπάοηςά {πῃεὶγ ογίρίῃδὶ οἶος δηά παρίϊδείοη, Ῥείη ἰεὰ 
ΔΎΘΥ ὉΥ ἤεβῆν ἰυϑἴ8, δῃά ἂγὰὲ ποὰν Καρί ἴῃ οῃαίηβ ὑπάσον ἀγίης88 ἘΠ] 

πε ἀαν οὗ [υαἀρπιεηΐ; (8) τῆς ρεορίε οὗ ϑοάοπι, ῆο ἱπῃαρίϊεά ἃ ἰδηά 
{κα τς σαγάεη οὗ {πε [ωμογὰ (Οεη. χῆϊ. 10), ψῆο ψέγε γεβουεά ἔγοπη 
Ομεάογίδοπιεν Ὀγ Αργαπαηιῖ (Οεη. χίν. 16, 17), Δηά γεῖ βἰππεά αἴξεγ ἴῃς 

ἰαϑῃίοη οὗ ἴῃς δηρεῖβ, δηὰ ἃγε πον ἃ Μαγπίης ἴὸ 41], βαβεγίησ {πε 
Ρυηϊβῃπιεηΐ οἵ εἴεγηδὶ ἤγε. Α βἰπιαν δοσουηξ ἰ8 σίνεη ἴῃ 2 Ῥεῖ. 11.4-9 
σθογα [ἃ ἰ8 βαϊά (1) {παΐ Οοά βραγεά ποῖ ἔπε δῆρεοὶίβ ψῇῃο βίηηςεά, δαΐ 
Βυγίεά ἔμεπὶ ἱπίο Ταγίαγυβ, ἰο ΡῈ ἀείϊδίμεά {πεσε ἴῃ Ἵομαίηβ (ον ρ 18) οὗ 
ἀδγηθββ ὑηε] τα ἤηδ] ᾿υάρπιεηῖ ; (2) παῖ Ης Ὀγουρῆξ ἃ δοοά οὐ πα 
σοῦ οἵ πε υηροάϊγ, ψῃΐ6 ἢς βραγεὰ Νοδῇ ; (3) ἐπαὶ Ης ἀεβίγογεά 

ϑοάοπι δηά Οοπιονγγαῖ, ἢ] Πα ἀεἰνεγτεά γίρῃίεουβ [οἵ ; ἰῃ 411} ἔῆγεα 
(8868 ριιηἰβῃίηρς ἱπιρυγίν δηά γεδε!]ίοη. 

ΑΒ 8 ϑῆονγω ἰῃ {πε Ἐσχρίδηβίογυ ποίςϑβ, [ἢϊ8 δοοουηΐ οὗ ἔπε ἘΔδ]] οὗ 

τῆς Αηρεῖβ 8 ἕακεη αἰγεοιν ἔγοηι ἴῃς Ῥοοῖς οὗ Εποςῆ, ψῇϊοῃ ἰβ ἰἔ86 1} δῇ 
ἐχρδηβίοῃ ἔγοπι Δεν ίβῃ δηά Οδητ]ς βουγοεβ οὗ ἴῃς βίγαησε παγγαῖίνε 

οοηϊαίηεα ἰῃ Οεη. νἱ. 1-4: “Ἰ σαπιε ἴο ρ888, ψΏθη πίε Ῥερϑη τὸ 
ταυϊερίν οα ἴῃς ἔαδος οὗ ἴῃς σγουπά δηά ἀδυρῆζεγβ ψεγε Ῥογῃ υπίο {Πεπὶ, 

τῆλε {πὰ βοὴβ οὗ Οσοά βὰν ἰῇς ἀδυσῆίογβ οὗ πίε {παῖ ἴΠῈῪ Ψεγε ἔδίγ; 
δηά ἔμεν ἴοοῖς τΠδπὶ νγίνεβ οὗ 411 τῃδΐ ἴπὲν σῆοβε. ... Τῆς Νερῃ πὶ 
ψεγα ἰη ἴῃ εδγίῃ ἴῃ ἴΠο86 ἄδνβ, αῃὰ 480 δον τῃδΐ, ῆξη ἴῃς 8βοηβ οὗ 

Οοά οδπὶς ἰη ἴο ἴδ6 ἀαυφσῃίεγβ οὗ πιεω, δηὰ πεν Ῥάγα οἢϊάγεη ἀπίο 
τδεηὶ : ἴῃς βαπῖε ψγεγα πὸ πλ ΠΥ πε Μῆϊσἢ Ψψεγε οὗ οἷά, {πε πδη οὗ 
τεπόνῃ" (Ε.Ν.). ἐγένετο ἡνίκα ἤρξαντο οἱ ἄνθρωποι πολλοὶ γίνεσθαι ἐπὶ 
τῆς γῆς καὶ θυγατέρες ἐγεννήθησαν αὐτοῖς, ἰδόντες δὲ οἱ ἄγγελοι τοῦ Θεοῦ 

τὰς θυγατέρας τῶν ἀνθρώπων ὅτι καλαὶ εἰσὶν ἔλαβον ἑαυτοῖς γυναῖκας ἀπὸ 

πασῶν ὧν ἐξελέξαντο. .. οἱ δὲ γίγαντες ἦσαν ἐπὶ τῆς γῆς ἐν ταῖς ἡμέραις 

ἐκείναις, καὶ μετ᾽ ἐκεῖνο, ὡς ἂν εἰσεπορεύοντο οἱ υἱοὶ τοῦ Θεοῦ πρὸς τὰς 
θυγατέρας τῶν ἀνθρώπων καὶ ἐγέννωσαν ἑαυτοῖς, ἐκεῖνοι ἦσαν οἱ γίγαντες οἱ 
ἀπ᾽ αἰῶνος, οἱ ἄνθρωποι οἱ ὀνομαστοί (ΣΧ Χ). Τμαὲ {πε νεγβίοη ἄγγελοι 
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ξίνεβ ἔπε ἴγυε ἴογοα οἵ ἔς ογίρίηδι 18 ενίάεηξ ἔγοτῃ {πε οἴμεσγ ραββαρεβ 
ἰῃ ψὩίοῃ τῆς ρῆγαβα ““δοῆβ οἵ Οοά᾽᾽ οσουζγβ, ΦοὉ ἱ. 6, ᾿ϊ. 1, χχχνι!. 7, 
Ὠδη. ἐϊ. 25, 28, Ι8. χχίχ. 1, ἰχχχίχ. 6. 1ἰ ἢδβ θεδὴ βυφρεδβίεά πδὲ ἴπε 
Ῥῆγαβε μετ᾽ ἐκεῖνο ΠΙΔΥ Ὀε ἃ πιαγρίηλὶ! ποῖς Πανίηρ γείεγεηςς ἴο Νιπ. 
χὶ, 838, ψεγε τῆς ΝΕΡΠΪ πὶ ἀγα πιεπεοηεα 88 4 σίσαητίο γδσε, “ἴῃ 
ΜΏΟΒΕ εγε8 [ῆε 8ρίεϑβ ΨΈγῈ 88 σγαββῃορρογβ," ἱπῃπαρίτης ἃ ραγί οὗ 
Οδηδδη αἵ ἴῃς τἰπιεὲ οὗ της Εχοάυβ. ὍΤῇε ἰγδηβίδείοη γίγαντες ἱπ1ρ]16 8 
ποΐ ΟὨΪΥ βυρεγῃιπΊίδη 5|Ζε, Ὀμῖ 4180 Βα ρεγῃαπιδη ἰμβοίεποα δηὰ ἱπιρίεῖγ. 
Ασοογάϊησς ἴο Οτεοῖς πινιποίοσυ ἔμεν ψεγε οἰ! άγεη οὗ σδανεη δηά 

Εδγίῃ, ψῇο τΌβε ὑρ ἰῃ ἰηβαγγεοοη αραίπϑὲ πὶ Οοάβ δπά ψεγε πυγίεά 

ἄοψηῃ το Ταγίδγαβ ογ θαγίεά θεηεαίῃ ἴπε πιουηίαίη8. ΤῊΪ5β γεβεπιδίδησα 
58 ποῖεά γ᾽ Φοβερῇμβ ἰη ἔπε ραβϑασε υοίεά ΡῬεΐον. 

[ε 18 ενϊάεηπε ἐπαὶ ἔπε ραββασε 'ῃ Οεη. νί. 8 ἃ ἔγαρπιεπέ ἀποοπηροῖεά 
εἰἴπεν ἢ τυπαΐ ργεοεεβ ον ἴθ !]Πον8. Ὀγίνεγ βανβ οἵ ἰξ : “γε πιιιβὲ 
866 ἰῃ ἰξ δῇ δποίεης Ηξδγεν ἱερεπά. .. {πε ἱπιεηδίοη οὗ ψῃϊοἢ 88 
ἴο δοσοιηξ ἴον ἴῃς ογίσίῃ οἵ ἃ βυρροβεά γβςοὲ οἵ ργεῃίβιογίο ρίαπίβ, οὗ 
ΜΏΟΠΙ ὯΟ0 ἀουδὲ (ἴον {ΠΕ ψεγε “πίε οἵὗὁἨἉ παπιε) Ἡεῦγεν [οἰ Κ-ἰογα 
τοά πηυσῇ πιογε ἴπδη 6 οοπιρίϊεν οἵ Οεηθβὶβ π88 ἀεεπιεά ψογῖῃν 

οὗἩ ργεβεγναίίοη ". ἢγίε (Εαγὶγ Ναγγαίΐίυες οΓ Οεπεϑῖς, ρρ. 91-95) 
ΒΡΕΔΕΒ οὗ ἰΐ 48 “δῃ ὄὌχίγδοϊ ἔγοπὶ ἃ νεγν εδγὶν ἰερεηά ψὨϊοῃ ρίνεβ δὴ 
Δἰτεγηδέϊνα ἐχραπαϊίοη οὗ ἴῃς ἘΔ], ἴθ νης ποπίδη ἰβ αραίῃ τεπηρίοά 

ὈΥ͂ οῃδ οἵ Ὠίψζῃεον γαςς᾿". 
ὙΠΕ βἴογυ Ψψ88 νϑγίουϑίν οοπχηπχεηΐεά οἡ ὈΥ ἰαΐαγ δεν βηῃ ψγίίεγβ, 

πιοβὲ οὗ ψῃοπὶ βιρροβεά {παῖ ἴῃς Νερῃ Π πὶ ψεγε της οὔἶβργίηρ οὗ ἴῃς 
ἰηΐεγοουγβα Ὀεΐνγεθη ἔπε δηροὶβ δηά ἴῃς ἀαυρηίεγβ οἵ πιεη, δηά παῖ 
πεν Ψεγε ἀσβίγογεά ἰῃ τῆς ΕἸοοά. 

Τῆς ΕΔΙ οὗ πε Αηρεὶβ ἰβ ἰαγρεῖν ἰγεδίϊεά οὗ ἰῃ ἐῃε οο!]εσοη οὗ 
ἰγεδἕβεβ ψΐοῃ σοεβ ὑπάσεγ {πε πδπιε οἵ πε Βοοῖς οὗ Εηοοῇ. Τῇεὲ 
εδγεβὲ ρογιίοη οὗ [ῃ6 ῬοΟΙ 8 οοηβίάεγεα Ὀγ {πε ἰδἴεβε εαϊϊον, Μίγ. 
Ἐ. Η. Ομασγίεβ, ἴο ἢανε θεεη νγϊξίεη ἰη ἔῃ ἢγβὲ αυδγίεν οὗ ἰῆε βεοοπά 
σοηΐαγΥ Βιο. Το δυπάγεά οὗ ἴῃς δηροῖβ, ον ναϊοῃεγβ, ᾿Ἐγρήγοροι 88 

ΠΕῸΥ ἀγὰ οδ᾽ δά ἰῃ ἔπε Οτγεεῖς νεγϑίοηβ οἵ Ὀδη. ἱν. 138 Ὁν Ααυΐΐδδ δηὰ 
Θυπηπδοῆιι8, οοηδρίγεά ἱορείπεν ἀπάετγ ἰῃς ἰεαάεγβῃίρ οὗ ϑεπιαζα (εἶβε- 
ψεγα οδ]]εἀ ΑΖαζεῖ, 48 ἰη Ἐποςῇ, οπαρίεγβ νἱ!. ἀπά ἰχ.) δηά ἀεβοεπάδά 

οὐ Μουηξ Ηετγπιοη ἰη ἔπε ἄδυβ οἵ δαγεώ, ἑαῖμεν οἵ Ἐποοῦ (ν..). Τότε 
ἴΠ6Υ ἴοοῖ ἴο ἐπεπιβεῖνεβ πυσηδη γῖίνεϑ τ ΒΟηΊ {ΠΟΥ ἰηδιγαςζεά ἰῃ τηαρίο 

δΔηά νατγίουΞ ἀγίβ, δηά Ὀεροῖ σίαπίβ, ψΠῸ αἴζεγναγάβ ρεροῖ ἴῃς Νερ πὶ : 
φ, νἱῖ!., οἱ δὲ γίγαντες ἐτέκνωσαν Ναφηλείμ. .. μετὰ δὲ ταῦτα ἤρξαντο 

οἱ γίγαντες κατεσθίειν τὰς σάρκας τὰς ἀνθρώπων (1{κε ῬοΪγρῃαπια8). Οοηι- 
Ρίαίηε μανίησ Ὀεεη πιδάς οὗ πε βίη δῃά πιίβεγυ ἴπι18 ἰηιγοάυσεα ἱπίο 
ῆε νογὶά, Εδρμδεῖ 18 βεηΐ ἄόονῃ ἔοσὶ πεανεη ἴο δἰπά ΑΖαζοὶ ἤδηά 

δηὰ ἴοοϊ δηά βῃαξ Ὠἰπὶ ᾧρ ἰῃ ἀκγκηθββ ἘΠ ἔπ ᾿υάσπιεηΐ αν, σπθη ἢς 
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ΜΠ θὰ οαβὲ ἰηΐο εἴεγπμδί ἢγσε. Οδργίοὶ ἰβ αἱ {πῸ βαπὶῈ {ἰπιὲ βεηΐ ἴο 
βἷδυ ἴῃ ρίαηϊβ (χ. 39): τῇς ψαΐομεγβ Μ}}1 θὲ Ῥουπά πηάον τῆς 1118 
ἴογ Β6ν ηὉΥ̓ Κεπεγαίοηβ, αηά Ἃ}}Πεὴ Ὀε οοηῆηεά ἴον ὄνὲν ἰῃ ἴπῈ δῦγββ 

οὗ ἤγε : ἴῃς βρίγιἐβ οἵ {πε 8ἰαίη σίδηϊβ Ὀδοοπια ἀεπιοῦβ. ἴῃ οὔδρ. Χχίχ., 
Βοψένογ, ἴῃ ἀεπιοηβ ᾶγὰ γεργεϑεηίοά 48 εχίβείηρ Ὀείογε {ῃς [4] οἵ ἴδε 
ψαῖοθοτβ. 

Τα ργενδιησ ἀεπιοηοίορσυ οὗ (6 Βοοῖκς οἵ Ἐποοῇ ἰβ ἴῃιι8 διιπιπιεά 
Ὁρ ὉΥ Ὦγ. Ομαγίεβ (Ἐποοῖ, ρ. 52). Τῆς δηρεῖίς ψαΐοπεγβ ψγῆο [61] 
ἔγοπι ἰυβείης αἴξεν [6 ἀαυρπίογβ οὗ πιδὴ πανὲ Ὀεθη ἱπιργίβοηεά ἰῃ 
ἀδγκηθββ ίγοπὶ ἴῃς τίπτε οὗ {πεῖν ἴα!]!. Τῆς ἀεπιοηβ αγὲ ἴπε βρίγι[8 

ψὨοἢ ργοοεεάδα ἔγοπι {πε ϑου[8 οὗ ἐπε σίαηϊβ ψῇο ψεγε {πεὶγ οἴβρτγίηρ. 
ΤῇεΥ Μογῖ πιογαὶ γαΐῃ ου δαγίῃ πτπουΐ Πιηάγαηος {{Π] {πε πα] ἰυάς- 
πιεηΐ. ϑαίΐδη ἰβ {πῸὸ γυΐεγ οὗ ἃ οουπίεγ Κίηράοπι οὗ εν]. Ης Ιεὰ 

ΔΒίΓΑΥ ἴῃς δηρεῖὶβ δηά πιδάς {Πεπὶ ἢἰβ βυδήεοῖΒ. Ηε αἰ8ο ἰεπιρίεά 
Ενα. Τῇε ϑαΐδῃβ Ἵδη 5811} ἀρρεαγ ἰπ ἤξανθη (48 ἰπ 6090). Τῆεν ἐεπιρὶ 
ἴο Εν], {πο δοουβε ἴτε [Ἀ]|6ἢ, ἸΠῈΥ ρυηϊδῃ πε οοπάεπηπεά. ἴῃ 
Ῥογιίοηβ ὕονθνογ οὗ πε Βοοῖ οἱ Εποοῦ ἔδμεγε ἰ8β το πιεηξοη οὗ ἃ 

ϑαΐδη ογ ϑεαίδηβ, Ὀυΐ {π6 δηροὶβ γε ἰεὰ δβίγαν Ὁγ {πεῖν οὐνη οδίεῦ 
ΑΖΑΖΕΙῖ, ογ ἃ8 ἢε ἰβ ϑοπιθιπι68 σϑ!]εὦ Θεηλ4Ζα (Ἐπ. ἰχ., χ., χιὶ., 11ν.). Οἱ 

πε δεογείς οΓ Ἐποοῖ, ΜὩὨϊοῃ ἰ8β βυρροβεά ἴο ἀδῖε ἔγοπι αδουΐ (πα 

ΟὨγίβείδη εγα, Ὦγ. Ομαγίεβ βαυβ8.:} “1 ἰ8β ῃαγά το ψεῖ 8 οσοπείβίδηϊ νἱενν 
οἵ ἴπε ἀεπιοποίοσυ οὗ {πε ὈΟΟΚ : ἰξ Βε6ῃ8 ἴο θὲ 88 ἴο]Π]ονΒ : ϑαΐδῃ, οὔς 
οὗ τῆς Δγομδηρείβ, βεδυςεὰ ἴῃς ψαίΐοδεγβ οὗ ἴῃ ΒΓ Πεανθη ἱπίο γενοῖς 

ἰῃ ογάεγ ἴο Ἐβίδο ἰδῇ ἃ οουηΐον Κίησάοπι ἰο Οοά. ΤὨεογείογε ϑαΐβδῃ 
οὐ ἔπε ϑαΐδηωβ ψεγε σαϑὲ ἀονῃ ἔγοπι ἤεᾶνεη απά σίνεη ἴδε αἱγ ἴογ 
τηεῖνρ Βα δοη. ϑόπια ἤόψενεῦ οὗ ἔπε ϑαίδηβ οὐ Νναίομεγε ψεηΐ 
ἄονῃ ἴο εαγίῃ δηά πιαγγίεά ἴπὸ ἀδυρπίεγβ οἵ πιϑη. Οοπιραγε 
χνὶ!. 8, “ὙΒεβε αγὲ ἰῆς Οτίρογί, ψῇο σε ἐπεὶγ ργίηος ϑαίϊδηδὶϊ γε- 
ἡεοεὰ {πε Ποῖγ [“ογά, ἀπά ἰῃ σοπβεαιεηοε οὗ ἔπεβε τπίησθ {ΠΕ ἀγα 
κερί ἴῃ σγεαῖ ἀδγίηβββ᾽". 

ἴῃ σμδρ. [ἵν. ἔπεγε ἀρρεαγβ ἰο ῬῈ δῃ αἰζεπιρὲ ἴο σοππεςῖ {πε ἔσο 

ἀἰδεγεπε βιογίεβ οἵ {ες ΒΑ]: πα συΐε οὗὐἨ ἐπε ϑναΐομεγβ ἰβ βαίά ἴο 
δανα σοηβίβιο ἴῃ {πεῖν Ὀεσοπγίηρ δι δ)εσὲ ἰο ϑαΐδη, ψῆο νὰβ εἰζμεγ 
ἰδεπαβεά πίῃ ἐπε ϑεγρεηΐ, 48 ἰῃ Αρος. χίϊ. 9, καὶ ἐβλήθη ὁ δράκων ὁ 
μέγας, ὁ ὄφις ὁ ἀρχαῖος, ὁ καλούμενος Διάβολος καὶ ὁ Σατανᾶς, ὁ πλανῶν τὴν 
οἰκουμένην ὅλην---ἐβλήθη εἰς τὴν γῆν, καὶ οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ μετ᾽ αὐτοῦ 
ἐβλήθησαν ; οΥ εἶδε ΔΒ βιρροδεά ἴο δανα πιδάε (86 οὐ ἴῃς ϑεγρεηΐ 
8.8. [8 ἰπβίγιαπιεηΐ, ἃ8 ἰπ πε “455: ,ηῤίίοη ο7 Μοϑβες ηαυοϊεὰ Ὀγ Οτίρ. 
}ὲε ῬνϊμοΐΡ. ἴᾳ. 2. 1 ([μοπηπι. νοὶ. χχὶ. ρ. 808): “1ῃ Οεπεδβὶ βεγρεῆβ 
Ενδπὶ βεάυχίββε ἀεβογίδίϊαγ, ἐς αυο ἴω 45.. Μοϑὶς (ουζιβ 1061} πχεπιίαϊς 
Δροβίοϊυβ Ψι.448) Μίομαεῖ Αγομαηρείυβ οὐπὶ ἀϊαδοῖο ἀϊβρυΐδηβ ἄς οογ- 

1 5866 δῖἷβ ποίε οῃ ΡΡ. 36, 37. 
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Ρογε Μοϑὶβ αἷἱὲέ 4 ἀϊαροίο ἱπβρίγαξαπὶ βεγρεηΐεπὶ σδυϑαπὶ Ἔχϑ 886 

Ργδεναγίοδιοηΐβ Αάδε εἰ νας ᾽..} 
Τῆς Πἰδβίογυ οὗ πε σγαάιδὶ ἀδνεϊορπιοηΐς οὗ πε Ὀε!οῦ ἴῃ γεραγὰ 

ἴο ϑαΐδη, 848 Ἔχῃίδίιε ἴῃ τῆς ΒΙΡΙε, Ψ1}] θὲ ουπά ἴῃ δὴν οὗ {ες 
Ὀἰςεοηαγίεβ οὗ τε] ΒιῦΙ6ὲ. Βεβίἀες τῆς δἰζεπιρὲ ἴο Παγπιοηΐβε ἰῃς 

ἴνο Εδ1]1-ϑίογίεβ ὉΚ πιδκίησ ϑαΐδη (ῃ6 σδυβ8ε οὗ οί, δῇ αἰζεπιρί 88 
τηλάς ἴὸ αγείνε δ ἴῃς βαπι γεβϑι]ς ὈΥ ἀϑβογίρδίησ ἴο ϑαίΐδη ογ δα 

ϑεγρεηΐ {πε 8δπιῈὲ πιοῖΐνε ψῇηΐοῃ ἰθὰ το τε [4]1} οὗ ἴῃς δησεῖίβ. ἴῃ 
νι βάοαι ἰἱ. 24 ψε γεδά “ΒῪ {δε εηνγ οἵ {πε ἀεν]! ἀδαϊῃ επίεγεά ἰηΐο 
τὰς νογά", Ὑπὶβ δῶν ἰ8 Ἔχρίδίηεά ἰπ γαρίηΐοαὶ τυγίσβ βοπιειπια8 
848 οσοαϑβίοηθά Ὁγ ἰῃε αἰσηϊν οὗ Αάδπὶ δηά ἢἰβ ἰογάβῃϊρ ονὲγ {π6 
ογεδτίοη, Ὀυξ πιοτὸ ἔγεαυ θην ὈΥ ϑαΐδη᾽β ἀεβίγε ἴον νε : 3 οὐ. 4 Μίδοο. 
χνῖ!. 8, οὐδὲ ἐλυμήνατό μου τὰ ἁγνὰ τῆς παρθενίας λυμεὼν ἀπάτης ὄφις. 

ϑοπιειίηιεβ ἀϑαίη ἢίβ [4] ἰ8Β δβογίρεά το {πε [ε88 ἰσποῦϊε πιοῖΐνε οὗ 
Ῥιίάε, 48 ἴῃ ἐπε") ρβευάερίσγαρηϊο [ξπ οὗ Αάδπὶ: “Δ Ώεη Οοά ογεαδϊοά 
Αάδπι, Ης οαἰεὰ ἀροῦ ἔπεα δηρεὶβ ἴο δάογε ἢἰπι 88 ΗΪβ ἱπιασε.. 
ϑαίΐδη μονενεοτὶ γεΐμβεα, δηά οα Ῥείη {πγεδίθεηθα στῇ πῈ γαίῃ οὗ 
Οοά 8αἰά ἐμαὶ πῃε νουϊά Ἔχαῖὲ ἢἰβ ἱὔγοης ἀῦονε ἴα βίαγβ οὗ πεάνεη " 
([88. χίν. 183). [ἡ οἵπεν πγίξηρβ (υἱγε ὁ7 Α4ἀαηι, ϑεογοίς οὗ Ἐποοῖἣ) 
ϑαίδῃ γεΐιβεβ ἴο ψογβῃΐρ Οοά Ηἰπιβεῖί, “ εηζεγίαἰηίησ ἴΠ6 ἱπιροβδβίδ! ας 
ἰάδα ἐπαὶ ἢς βῃποι!ά πιδῖῖε ᾿ἰβ τἤγοπε δίρῃον ἤδη (ἢ6 οἱουιάβ ονὲγ 
τῆς εαγίῃ, απά βδῃου!ά θὲ εαύδὶ ἰῃ σβηῖ ἴο [Ὁο8] ρον". ὃ 

Τἤαγε σδη ὃς ΠΠΠἔὀῤῸ ἀουδὲ (παὶῖ {πὸ βίογυ οὗ ἴῃ ρυηϊδῃπιοηΐ οἱ 
{δε δηρεῖβ τοοῖς [18 σοἰουγίης ἴγοπι ἴννο ραββασεβ οἵ ἰβαίαῃ, ἰῃς ἔπε 
ἱπιαρσίηδιίνε ἀεβογιρίοη οὗ {πὸ πιὶσῃίν κίησς οὗ Βαδγίοη, ἀπάεν {πα 

ἤφυγα οὗ πε πιογηίηρσ βἴαγ, εηϊζογίης ἔπε γεδίηὶ οὗ Ηδαάββ (εἰ. χὶν.) 
Δηὰ ψΠδΑΐ ἀρρεᾶγβ ἴο ὈῈ δὴ δοοοιηΐ οὗ [πε ριιηϊβῃπιεηΐ οὗ συδγάΐϊαη 

ΔΩρεΙβ ἴογ ἐπεὶγ πορίεοϊς οὐ ες πδιοηβ οοπιηχίεα το {πεὶγ ομαγσε 
(οἢ. χχὶν. 21 ἢ), “1 8141} σοπια ἴο ρᾶ88 ἰῇ ὑπαὶ ἀδὺύ, παὶ τῆς [ογά 
5411 ρυηίβῃ τῆς ποβὲ οὗ ἴπ6 Πίσῃ οὔεβ οὐ ἰῇ, δηὰ {πε Κίησβ οἵ 
τῆς. δαγίῃ ἀροὴ πε εαγίῃ. Απά {πὸν 8141} Ὀ6 σαϊπεγεά τορεῖπογ 88 
Ῥγίβοῃεγβ τὰ σαίπεγεὰ ἴῃ {πε ρἱζ, απάὰ 588}41] 6 βδῃμπξ αρ ἴῃ {Πς ργίβοῃ 

Δηά Αἴξεγ πΠΊδΩΥ ἀδγβ 804] {πεν Ὀε νἱδἰτεά,᾽" 
51. Ψυάε᾽ 5 Δ] υϑίοη ἴο {π|8 Βίογυ 18 πιεγεῖν ραγεηςπείοαὶ, ἰο {1168- 

ἐγαΐε π6 ἰανν οὗ υἀσπιεπί. Ηδ ἀρρεᾶγβ ποῖ ἴο γεοορηΐβε ΔΥ σοη- 

10, Τεηπαπι, Τὰε Βαϊ! απὰ Ογὶρίμαὶϊ δὲη, ῬΡ. 245, 246. 

3 8εε Τεπηδηΐ, ΡΡ. 152 [0]].; ὙΠδοΚεσδυ, 54. Ῥαμὶ απὰ ξειοίεα Τ βοιρλί, Ρῃ. 50 
[01]. ; ἙδΔετββείπι, ζὐγε απὰ Τίνιες οὕ Ῥδτης, ἱ. Ὁ. τόδ, ἰ,. 753 [01]. [πῃ τῆς Ιδιίες 

Ῥάδββᾶσε ἴδε γδῦὶ8 τε αυοϊδὰ (ο τῆς εβεοι ἐπαὶ (ἢ δηρεῖβ ψεπεσα! νυ νεῖε ορροβεὰ 
ἴο ἴῃε οτεδιίοη οἵ πιδῃ, δηὰ (πδὲ ἴῇς ἀειηοπβϑ ὑγεσα ἴῃς οβδβρείηρ οὗ Ενε δηὰ τηαΐς 
βρίΠῖδ, δηὰ Αἄδπὶ δηὰ ἔεπιδῖς βρί γι β, εβρεοίδι!ν 1.11}. 

35 866 Τερηδηῖ, ΡΡ. 199, 2ΟΣ, 206. 
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πεοοη Ὀεΐψοεη τῃς Εδεη Αηρεῖὶβ δπά ϑαΐδη. Τῆς ἰογπιερ δγὲ 

βυδεγίης ἱπηργβοηπιεηΐ ἰῃ ἀλη αββ 61} [πὸ Βηδ] ἡιάσπηεηϊς : ἔπε Ἰαϊξον 
ψ88 Ἀρρδαγεπέῖν δϑϊα ἴο σοηΐγοπς ἴπ6 ἀγοῆδησοὶ οἡ εαυδ] [ογπιβ, ἤθη 

οοηξοηάίης ἔογ {πε Ῥοάγ οἵ δίοβεβ. 80 {πὲ οοπεηυρά δςοςνιν δηά 
δνϑη {πε δαϊμογίν οὗ ϑαΐδη δηά ἢὶβ δηρεὶβ ἰῃ {πὶ8 ψνογ δγὰ αβϑογίεά 
Ῥοίῇ ἰη ἐπα Ο.Τ'., 48 ἰῃ ΨοὉ ἱ. θ6 δηὰά Ζεοῆ. ἰἰϊ. 1, 2, ἀπά ἴῃ ἐς Ν.Τ. 

88 ἰῃ απι68 ἱν. 7, 1 Ρὶ ν. 8, Ερῇ. 6, 11, 12 (ψε πᾶνε ἴο βίδῃά δραϊπϑβε 

τῆ6 ψ|168 οὗ ἴῃς ἀεν!,. .. οὖν ψαγίαγε ἰ8 οὶ αραϊηβὶ δεβῇ δά Ὀ]οοά, 

Ῥαῦ) πρὸς τὰς ἀρχάς, πρὸς τὰς ἐξουσίας, πρὸς τοὺς κοσμοκράτορας τοῦ 

σκότους τοῦ αἰῶνος τούτου, πρὸς τὰ πνευματικὰ τῆς πονηρίας ἐν τοῖς ἐπουρα- 

νίοις, 8ε6 [ἱσπείοοξ οὐ ΟΟΪ. ἰϊ. 156. ἰπ 2 Οος. ἱν. 4 ϑαίΐδη ἰβ βροίδθη 
οὗ 88 ἐπε ροά, ἱπ Φομη χί!. 381 δηά χνί. 11 δ8 {πε ργίωος οὗ τῃϊ8 ψουγὶά. 
Ης ἰ5 δε ἐεπιρίεγ δπά δοουβοῦ οὗ πε Ὀγεΐῆγεη, δηὰ ἀϊά τοὶ β8ῃγίηξκ 

Ἔνβῇ ἔγοπι αβϑα τς ἴῃς ὅοη οὗ Οοά Ηἰπιβοῖ (Με. ἵν. 8). 
Τῆς αρονε δοςοιηΐ οὗ ἴῃς ΕΔ] οὗ {πε Αηρεῖβ τννὰβ {παΐϊ ἀϑυδιν δο- 

σορίεά, σις δἰ ίσμε ναγίατίοηβ, Ῥοϊῃ δπιοὴσς εν δηά ΤΟ γίβείδῃβ Ε{Π] 
τονγεαγάβ ἴῃς οἷοβε οὗ ἴῃε ἰοαγίῃ σεηζυγν Α.Ὁ.Ψ 

Ψυϊυ5 Δἰγίοβηςβ ἰ8 βαϊὰ ἴο Ὅς τῆς οηἷν οης οἵ (ῆς δηΐἊ- Νίοεης 
Ἐδίπογβ ψῆο δηυποίαϊε {πε νίενν ψηΐίοῃ αἴεγναγάβ ργεναίϊοά, υἱς., 

τπαῖ “πε β8οηβ οὗ Οοά ψεγε ἔπε ἀεβοεπάδηΐβ οὗ ϑεῖῃ, δηὰ πε ἀαυφσῆίεγβ 
οὗ πιδεὴ ἀεβοθηόαηΐδ οὗ Οδίη ᾿᾿.1 ὅ8εε ἴδε υοίατίοη ἰῃ Πουίῃ, Κοὶ. 560». 
τ. ρ. 241, ψπεγε Πα 180 σίνεβ ἴῃς δἰζεγηδίϊνε Ἔχρ δηδίίοη εἰ δὲ ἐπ᾿ ἀγγέλων 
νοοῖτο τοῦτο, τοὺς περὶ μαγείας καὶ γοητείας. . . ἐσχολακότας συνιέναι χρὴ 
τῶν μετεώρων ταῖς γυναιξὶ τὴν γνῶσιν δεδωκέναι. Ευδβερίιβ (Ργ. Εν. ν. 4, 
11, 12) 5611 κεὲρβ ἴο {πε οἷά νίενν δηὰ σοπίραγεβ ἴα παγγδεννε οὗ Οθη. 
6 ἴο {πε βίογίεβ οὗ ἔπε Τίϊαπβ δπά Οἰδηΐβ οὗ στγεεῖ πιγίποίοσυ. 80 
[μαοϊλπξμ8β, δὲν. ]ηπ5ὲ. ἰϊ. 14: ““Ὅευβ ης ἔγαυάϊριιβ βιι8 ἀϊαροί8, σαϊ 

ΔῸ ἰηϊτίο ἴεγγας ἀδάδγαϊς ροϊεβίδϊεπι, νεΐ οογγαπιρεγεῖ νοὶ ἀϊβρεγάογεϊ 

Ποπηίηθβ, αὐοά ἰῃ ἐχογάϊο γεγαπὶ ἴεοεγαΐ, τηΐϑίς αησεῖοβ δά ἐυζεΐαπι 

ουὐἱυπίᾳαε ρεπεγίβ πυπιδηὶ... ᾿ἴδαυς {1198 σαπὶ Ποηγηΐρδα8 οοπι- 
πιογαῃΐαβ ἀοπηίηδῖογ 1Π|6 ἴεγσγας [ἈΠ] οἰββίπιυβ οοηβυείιάϊης ἴρβα ρααϊ- 
Ιατἰπιὶ δά νἱξία ρε!]εχίξ εἰ πια]οσαπι σοηστγαβϑβίρθιιβ ἱπχυίηανίς. .. 8 608 
ἀϊαῦο!υ8 εχ δηροῖβ εἰ βυ08 ἔεοϊξ βαῖο Π|{ε8,᾿᾿ εἴς. 80 ϑυϊρίοίαβ ϑενεγιιβ 
(Οἤγοη. ἱ. 2): ““Αηροῖϊ ααϊδα8 οδείαπιὶ βεάδβ Ἵγαΐῖ, βρεοίοβαγιαπι ἴογπια 
νἱγρίηυπι οδρτὶ. .. παΐυγδε β8ιιδὲ ογίρίηίβαυς ἀεσθηογεβ.. .. πηδίγὶ- 
τιοη 8 86 πιογί ἰδι.8 πιίβουεγαης "ἡ Δαυϊίδη, {πὸ Οεβυ8, αβοά 1ῃ 18 Ὀε]εΥ 

88 ἃ σιουηά ἴον δἰίδοκίησ ΟἨγίβείδηϊςυ. Ογτγί! οἵ Αἰεχαηάγία, ἰπ ἢἰ8 
τερῖν (ἰχ. ρ. 296) γεριυάϊαίεβ (ἢς Ὀεϊ εξ 48 δἰϊοσεῖΐμεγ υηπογίῃυ, δηὰ 
ἰηϊαγίουβ ἴο πιογδ ν, βίηοα πιθη ρίεδά πε δηροὶβ᾽ βίῃ 88 ὄχουβα ἴὺγ 
{πεῖν ον, δῃά δάορίβ (πε ἱπιεγργεϊδεοη οἵ “ βδοηβ οὗ Οοά ᾿ ργενίουδίν 

11 18 4180 ἔουπά ἰπ ἴπ6 ἀροογυρῆαδὶ Οοη πίε οΥ Αἀανι απὰ Ενε οἵ υποοτίδίη ἀδίε, 

ου ψηϊςἢ 86ὲ ἔπε ατί. “Αἄδπὶ, Βοοκβ οἵ," 'π τῆς Ὁ. οὐ ΟἈγίςἐ. Βίορ. ἱ. 36 ἴο]]. 
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ξίνεη ὉΥ Αἰτίσαδηαβ. ΟὨΠγγυβοβίοηι ἀδαῖβ δὲ ἰοησίῃ τὶ ἴῃς δυδ]εοξ ἰῃ 
ἢἰ8 22πά Ποηλν οὐ Οδηεβίβ. Ηδς οδ118 ἴῃε οἱά ἱηπϊεγργείδείοη Ὁ[α8- 
ῬὉπεηιουβ, δηά ΠοΙ48 [ῃδὶ ἰΐ 18 ργεοϊυἀεά ΌΚ ἴπ6 ψογάβ οὗ ΟΠ γίβε, τπδὶ 
“ἴῇ τπεὲ γεβυγγεσίίοω πιθῇ 8}|8}} Ῥε {1ὸ δησεῖβ, πείζπεῦ πιδγγυίηρ ποῦ 
βίνεη ἰῃ πιαγγίασε ". Αυρυβείης (Οἱυ.  εῖ, χν. 28) [πίη 8 ἰξ σαηποῖ ῬῈ 
ἀεηϊεά “ 5 ́Ινᾶπο8 εἰ Βδιιηοβ, αυοβ νυΐρο ἱπσυῦδοβ νοσδηΐ. . . πιυ]ὶεγυηι 
Δρρεῖίββε ἂς ρεγερίββα οοπουδίζαηι. .. . Ὠεὶ ἰαπιε δηρεῖοβ βδῃοῖοβ 
Ὠυ]Π|ο πιοάο 5,0 ἰαδὶ ροξυΐββε ογεάϊἀεγίπι, πες ἀς 8 ἀϊχίβ8δε Αροβίοϊ πὶ 
Ῥείγυπη. .. 8β6ά ροξίυβ ἀς {{Π1|8 χαΐ ργίπιαπι δροβίδίδηϊεβ ἃ Ὀδὸ οὐυπὶ 

ἀϊαθοίο ρὑγίηοΐρε δυο οδοϊἀογιηΐ,᾿ αἢ1688 να ἅγὰ γϑίῃον ἴοὸ υπάογβίδηά 

τῃϊ8 οὗ ἔπε οἰ] άγεη οὗ ϑεῖῃ. Α {π||| Ἰδαῖον Ῥῃϊαβεγίυβ (ΗΠ αεν. 107) σοεβ 
80 ἔδλγ 88 ἴο σοπάεσπηη ἴῃς οἷά ορἰπίοῃ ἃ8 ἃ ΠοΓΈ ΒΥ. 

Τῆς βυπιραίῃίεβ οἵ ΟΠ γίβϑείδηβ ἰῃ ἴῃς ργεβεηΐ ἀδὺ πηιδὲ ἀϑβαγεαϊν θα 

στ τποβα πο ἐπάεανουγεά ἰο οἰ᾿πλϊπαΐῖα ἔγοπιὶ ἴῃς ϑογίρἔαγεβ 411 ἐπδὲ 

πὐϊσῃξ βεεηι ἰο Ὀε ἀἰβδῃοπουγίησ ἰο Οοά «ηά ἰη)υγίουβ ἴο πιεη. Βαΐ [δε 
πιεῖϊῃοάβ επιρίογεά τυ τὨΐ8 νίενν ψεγα οἴῃ βυσῇ 48 νὰ οοι]ά ποῖ ΠΟΥ 
δοοερί. ον ἰηβίδηςε, ἴῃς 4] ρογίοαὶ πιεϊποά Ῥογγονγεά ἔγοπι ἔπε ϑζοὶσβ 
Ὀγ Ρῃΐϊο, αηά δάοριεἋ ἔγοπι ᾿ἰπὶ ὈΥ πιδὴν οὗ ἴπε Ἐδίδογβ, 8 ἴοο βυδ- 
4εοῖίνε δηά Δγδίγαγυ ἴο Ῥὲ οὗ δὴν νδίας ἰω σεϊίίηρ γἱά οὗ πιογαὶ αἱ ῆ- 
ουὐίεΒ. νε αν γερίδοεά {8 ὥονν ὈῪ {πε Πίϑιογίοαὶ πιεϊῃοά, ἢγδί 

εημηοίαϊοά Ὀγ ουῦν [(οτγά, ἤδη ἢς οοηϊγαδβίοαά τῆς βρίγις οὗ ἔπε Οοϑρεῖ 
στ ἐπαΐ οὗ {πε οἷά Ὀἰβρεηβαιίίοη. ὙπΠεγε ἰ8 ἃ σοητίμυουβ. στον ἰῃ 
186 ἰάεα! οὗ οσοηδυςε 48 βεῖ Ὀεΐογε (8 ἰπ της ΒίδΙ6. Μαςῃ τπδξ ψὰβ 
οσοπηπιδη(εά οΥ ρεγηεά ἰῃ {πε ἀδγβ οὗ Αθγαμδαπὶ οὐ Μἴοβεβ ογ Ὀανίά 
[8 ἸΤογδίἀδη το ἴπο8ε ψγπο Πᾶνα γεσεϊνεά τῆς ἔα] ον ̓ἰσῃὶ οὗ ΟΠ γβείδη τ. 
50, ψΠδΐ [ἃ 858 ἔοαηά ροββίδίε ἴον πιθῆ το Ρεϊΐενε αροιὲ Οοά Ηἰπιβοῖ ἢ 
δΔηΐ δρουΐῖ ἴπδ ΠΟΙ͂Υ δηρεῖβ, ἰ8 ἱπῃηροβϑί!ε ἴογ ἃ8 πο. Τῇ πογάβ ραΐ 
ἰηΐο ἔπε πιουϊῃ οὗ Οοά ἰῃ Οδη. {ἰϊ. 22, αηά ἴῃ χί. 6, 7, νὰ ἔεεϊ ἴο ᾿ς ἰη- 

ςοηδβίϑίεης ἢ δὴν ἔγας ἰάεα οὗἨ [6 ρονψεῦ δηά νυίβάοπι δηά ἴονε οὗ 
Οοά, τηά οηἷν βαϊζαδίε ἴο ἃ νεγὺ ἰοῦ βίαϊε οὗ παπίδη ἀδνεϊορπιεπε. 80 
480 ἴογ ἰῃς βίογυ οἵ τῆς ἴα] οὗ (6 δηψεῖβ. Βαΐ ἰ8 ἰξ ἃ βαϊ βέδοϊογυ 

ἐσχρί δηδίίοη οἵ {πε ἰαϊέεν ἴο βύρροβε παῖ “"ϑοῇβ οὗ ϑείῃ "᾿ ἀγὲ πιεαηΐ 
ὉΥ ““8οη8 οὗ Οοά "ἢ ΗΗγίε (Εαγὶν Ναγγαΐξέυες οὗ Οοηεςὶς5, 91-95) ροϊηξβ 

οο (πδὲ “δόγε ἰ8 ποϊπίηρ ἴῃ τῆς σοπίεχί ἴο βυρρσεοβί (Π|8, 0 βίρῃ ἐπαΐ 
{πε ϑειμίτεβ ψεγε ἀϊβεϊησυΐϊθῃεά ἴον ρίεϊν : {ΠΕῪ γε ποῖ Ἄνεῆ ἜἽχεπιρίθά 
ἔροπὶ ἴῃς οὔαῦε οὗ ζεηεγαὶ σἱοκεάποββ νοῆι Ὀγουρσῆξ οη ἐῃς ΕἸοοά ᾽". 
Εφυδὶὶν ἀπίεπδρίε ἰβ μα δον 8ῃ εἐχραπαιτίοη ἐμαὶ “ 8οηβ οἵ Οοά " γε 

ἴδε ΠΟΡ]68. 1 τπίηϊκ ΩῸ οὔς ψῆο Πᾶ8 βίυαϊεά τε ΔΩ σαγα τῆς γεσεηὶ 
ἰηνεδβει σα οηΒ 48 ἴο ἔῃ ογίρίῃ οὗ ἔπε Ῥοοῖ οὗ Οεπεβίβ, οὗ ψϊςῃ Ὀγίνεγ᾽ 8 
Βοοΐ οὗ Οεηπεδὶς τιαν Ὀε ἰΑθη 848 ἃ βρεοίϊπιεη, οδῇ ἀουδὲ ἔπαί ἰξ σοη- 

ταἰῃβ8 πιθοῦ νἢϊοῇ ἰ8 ἀπῃίἰβιογίς, ἐπουσῇ ἔμ] οὗὨ πιογὰὶ «απά βρίγίζυδὶ 

ΤΟ ΡΛ Μαῖι. ν. 21-48, χίχ. 8; 1υυἱκε ἰχ. 54-56. 
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τεδοῃίησς. Τῆς ργε-ΑΡγαμαπιίο παγγαῖίνε ΒΏΟΥΒ ΠΊΔΩΥ γεβεη σε 5 
ἴο ἔπε Βαργοηίδη γεοογάβ, θυαϊ ἰπ σεηεγαὶ πε πηοῖννε μδ8 ἤθε 
ομδηρεά δηά ρυγίῆεά.1 Τῇυβ Ὠτγίνεγ 88 γ8 (ρ. ἰχἱ.): “1 ἰ8 ἱπιροββίδίς, 
[ἔ ψε σοπηραγε ἴῃς εαγίυ παργαῖίνεβ οἵ Οεδηδδϑὶβ ἢ τἢς Βαργ]οπίδη 

παγγδίίνεβ, ἔγοπι νγῃίοἢ ἴῃ βοῆς Ἵϑβε8 {πεν 8εεηι Ὀἰδίπν ἴο μαννα Ῥεεη 

αἱεἰπιαίοῖϊν ἀογίνεά... ποῖ ἴο ρεγοεῖνε ἔπε οοηίγο! !ης ορεγαίίοη οὗ 
ἴδε ϑρίείϊε οἵ Οοά, νῆϊςἢ Π48 ἰδυσῃξ ἴῃε8εὲ Ησθῦγεν πγίϊεγβ. .. [10 ἴδκα 

τε ρῥγίπιϊείνε ἐγαάϊίοηβ οὗ ἴῃς δυπιδη γᾶςα, ἴο ρυγίν [Πδηὶ ἔγοηι {πεὶγ 

ὥγοββῃεββ δηά {ῃεὶγ ροϊγίμείβη, ἀπά ἴο τηδῖα ἔπεα ἂἴ οποε ἴῃς ουπάε- 
Ὄοη δηά [ῃε εχρίαπαξοη οὗ ἴδε ἰοης Ὠἰβίογυ ἔπαΐϊ ἰ8β ἴο [οἱ ονν. Οὗ 

τδε ραγιίουϊαν ραββᾶρε ἴω φυσβείοη, πόνγενεγ, Ὀγίνεγ βὰν (ρ. 88) : “" Α8 
ἃ ταῖς, ἴῃς Ηεργενν παγραΐογβ βίγίρρεά οἱ [ἢ τηγιποϊοσίοβ! οοἱουτγίησ 
οἴ {ῃε ρίεοσε οὗ [ΟἸκίογε νῃϊοῇ ἴΠοΥ γεοογά ; Ῥαΐζ ἰῃ ἔπε ργεβεηΐ ἱπβίδηςσα 
ἰξ ἰ8 8{1}1 ἀϊδοθγῖθ!ς ᾽..3 

ἸΤεμηδηΐ, 20, 21, 41. 

3 οτ ἔυγῖμετσ ἱπίογπγδείοι οἡ ἐδἰ8 βυδ]εοῖ 866 ϑυίοετ᾽ 5 Τσεαμγμς πάει ἄγγελος, 
δηὰ ᾿Εγρήγορος, Ηδειίηρ᾽Β Ὁ. οΓ Β. ἁπάετ “ Αηροϊ,᾿" “ Πειηοη,᾽" “ ΕΔ], “ ΕἸοοά "; 
Ἑπηςγεῖ. οΓ Β. 1. ἀπᾶες “ Αηρεϊ,᾽" “ Πεπιοη,᾽" “ Ὠείυρε," “ΝΕΡΆ η,᾽" “ς ϑδίδη "; 
Μαϊλπά᾽Β Ἐγμυΐὶπ (Εδβαγβ ἱν..νί.), ψοτε τῆς Ἰἰΐοταὶ ἱπιεγργείδείοη ἰβ ἀεέεηἀςεά ; 
Ἠδρεηθδςοι, Ηἰ. Ποοίν. αὶ 52 ἀπὰ ᾷὶ 132. 



ΟΗΑΡΤΕΗ Νν. 

Νοίες οἡ ἐδ Τεχέ οὗ ἐδε ἘῤὶΞέϊε ὁ ζμά6.---ΤῊς Ερίδε!ε οἱ δυάε ἰ8 

οοηίείηεά ἰῃ ἴἢς υποΐΔ]ῖ8 ΝΑΒΟΚΙΡΡ, Ιε ἰ8 οηχϊεά ἰη ἴῃς Ῥεβῃϊίο, 

Ῥαΐ ἱποϊαάεά ἴῃ {Πε ἰαΐεγ ϑυγίαο νεγείοηβ,: (με ῬῃΠ]οχεηίδη δηὰ Ηδγ- 
ἰείαη, ἤδγε αἰβείησυίδπεά ἃ8 5»}»" ἀπά 577). ἴπ οἰκίης ἴδε ἘΕρφγρέδη 
νεγβίοηβ 1 μανε ὑβεά πε ποίαϊίοπμ Βοΐ., πουν σοπηπιοην ἐπιρίογεά, 
ἰηβίεδά οὗ ἴπε [688 ἀἰβείησεινε Οοῤέ., ἐπιρίογεά γ᾽ Τίιβοβεηάογ,. Τῇε 
Οηΐν οἴμεγ ροὶπε ψηϊοῃ [ἢ πᾶν ὈῈ νεῖ] ἴο πιεηϊίοη 8 ἐμδΐ, 88 ἰῇ ἔμε 
Ερίβεϊε οὗ Φαπιεβ, ἔπε βυγαθοὶ - ἰβ ἀρρεπάςά ἰπ (ες Οτγίοαὶ Νοίεβ ἴο 
εἰρη ν παῖ τε τγεδάϊωσ ἱπ αμεβεέίοη ἰβ ἔουπά ἰπ οἴμεγ δαϊπογίτίεβ 
Ὀεδβίάεβ ἔποβϑα ργενίουβίν πιεηϊίοπεά. [πὸ αἰβουββίησ {πε γεδάϊηρβ 1 
βίαγί στ παῖ οὗ ΝΗ. 

[ νὰ πιδῪ υάσε ἔγοπι ἔῃε παταρεν οὗ “ Ὀγίηχίείνα Ἔγγογβ᾽᾽ βυβρεοίεά 
Ὁν ἍΝΗ ἰῃ {πε ββογὲ Ερίβεϊς οἵ Φυάς, ἱξ νου]ά βεεπὶ ἔμπας ἔπε ἔεχε ἰ5 
ἰῃ ἃ [688 8αιἰβίασϊζογυ οοπαϊτξίοη ἔμδη ἰπδξ οὗ δὴν οἴδπεγ ρογίοη οὗ δε 
Νεν Τεβίαπιεηῖ. Τῇογε ἃγὰ πο [688 (ἤδη [Οὰγ βυσῇ Ἔγγογβ ἴῃ {686 

τνεηίγοῆνε νϑγβεβ, {6 ϑαπιεῈὲ ὩυπΊῦοΓ ἃ8 γε ἰουπά ἰῃ {πε εἰσῃΐ 

οπαρίοτγβ οἵ ἴῃς ἔνο Ῥεΐγίπε Ερίβε!ςβ, δηά πῃ (δε ἰογίγ-ἴοαγ σπαρίεγβ οὗ 
τῃε ἢἤγβε ἔνγο Οοβρεῖβ. [1 ποίίος Ὀεΐον βοπιε ραββαζεβ ψῆσγα {πε ἰεχέ 
Ῥτγαβεηΐβ βρεϑοΐβὶ αἰ συ 68. 

Νεγ. 5. ὑπομνῆσαι δὲ ὁμᾶς βούλομαι, εἰδότας ἅπαξ πάντα, ὅτι Κύριος 
λαὸν ἐκ γῆς Αἰγύπτου σώσας τὸ δεύτερον τοὺς μὴ πιστεύσαντας ἀπώλεσεν. 

Ι αυοῖε Ττερεῖαβ᾽ ποῖεβ τὶ τῇ δάάϊξίοηβ ἔγοπι Τίβϑομβεηάογῇ ἰῃ γουπά 
Ὀγδοκεῖβ, οαἷνγ ομαησίης δες ποίατίοη οὗ ἰῃε Ἐργριίαη δῃά ϑυγίας 
νεγβίοηϑ ἴο ργενεηΐ οοηϊιβίοη, δπά Ἴσογγεοξίης (μ6 οἰϊαομβ ἴῃ δο- 
οογάβηςς ψἱτῇ πϊογε γεσεηΐ οοἰ δ. ΟΠ 8. 

εἰδότας αὐά. “ὑμᾶς δα ΚΙ,. 31 Βγτῖ,, ον. ΑΒΟΞ 13 ψυ]. Βο᾿. 848. Ατπλ,,"" δηὰ 

850 ΤΊβοἢ. ν 

Ιη ροίπι οὗ ας ἤοψενεγ Β. γεδάβ εἰδότας ὑμᾶς, 88 ΔΠΥ͂ ΟΠ6 ΠΊΔΥ 
οοηνίησα Ὠἰπιβεῖἐ Ὁ. Ἰοοϊκίπς αὲ ΟοΖΖα-υυΖί᾽ 5 Ῥῃοίοσγαρῃϊο γεργοάαο- 
τίοη. Αἰβο γ. σνυπη τγερογίβ {παΐ ἢ δῃά δ} τς ΜΙ58. οὗ 2 ρίνε 
ἴδε βᾶπὶῈ γεδάϊησ, ἱδουσῇ ἢς δάά8 παῖ {πε ρεοπαβείο ἰάΐϊοσι οὗ {με 
ϑυγίας νουὰ ἰεαά {με ἰγϑηβίδϊογβ ἔο βυρρίν ἰδὲ ργοπούη Ἔνθ ἢ 

ψαπίίηρ ἰη ἴδε Οτγεεῖκ. Τῇε ργεροπάσγαπος οὗ δυϊδογίεν ἰ8 ἐπεγείογε 

1866 τ. ανγηηΒ Καΐεν ϑγγίας Ῥεγείομς, ρυὈ]ΠἸβμεὰ ἴῃ τοοο. 
γΟΙ, Ν. 16 
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ἴῃ ἔλνουγ οὗ τμί8 ἰαΐίεγ γεδάϊησ. Τῆς γερεαδΐεά ὑμᾶς επηρμαβίβεβ με 
σοηίγαβι Ρεΐνεεπ ἴπ6 γεδάσγβ ("ἴο γεπηίπά γου, γοβ ψΠπῸ ΚπΟΝ ἰξ 
Αἰγεδάν ") δηά {πε [ἰδεγεπεβ ρὑγενίοιιβίυ βροΐεη οὗ Τῆε γερεδείοη 
Βεγα πιαΥ ὕὲ σοπιραγοά νἱτἢ (ἢς τερεαῖεά ὑμῖν οὗ ν. 8. 

ἅπαξ ακίε πάντα ΑΒΟΙ,. 13. 31. αἷς. Απίε ὅτι Κι Απέε λαὸν. (ϑγτι.) Ατπι. 
Απίς ἐκ γῆς Αἰγ. ΟἸετα. 280 (απὰ 907) Ὠἱά. Ολεβείοά. ὅτι κύριος σώσας τὸν λαὸν 
ἐκ γῆς Αἰγ. ἅπαξ 518., ὅτι ἅπαξ κύριος σώσας λαὸν αὐτοῦ Βο. Ο»;. ἅπαξ ΤυοΐΓ, 
28. [ἅπαξ ἰδ εο ρἰδεςὰ πη ϑ'γτι. δ5 ἴὸ δε σςοπηεοίεά ψ ἢ σώσας ““Ὑδεη ὃς Πλὰ οπος 
βανεά ἐδεπὶ,"" 6.] 

παντα ΑΒΟΝὴ 13 Νυὶρ. ϑγτῆ. Βοΐῆ. Αγπι. Αδίῃ. [νυςϊ, [1π τῆς 42. το 
ΨῊ (δ5εΐ. Κεαάίηρς, Ῥ- το6) ἰξ [8 δυρρεδιεὰ ἐμαὶ 1818 πᾶν ὃς ἃ ῥτίπιϊάνε ετος ἔοσ 
πάντας (7. τ ]οδη ἰϊ. 20) ἐουπά πῃ 5τΡ.1], τοῦτο 31 ΚΙ,. 54ῃ. 

ὅτι) αἀὰ. ὃ Ο.3 ΚΙ,. 31. Απῃ. ΟἸετλ. 28ο. Ο».. ΑΒὲδ 13. 

κύριο) ΝΟΚΙ,. 8γ15. Θεὸς Ο.3 ΤΟΙ. ϑ5γτρ Ασαι. Οεσ. ἴυυο Ἰησοῦς 
ΑΒ 13 Νυΐγ. Βο!. 54}. Αεῖ8β. [ς[η “ῤῥ. τιο ΨΗ. (5ε,. Κεραάέηρε, Ῥ. τοῦδ) ἰξ ἰ5 

βαρρεδιεά (μδὲ ἴπεῖε πΙΔῪ πᾶνε ὈΘοπ βοπις ῥγίπγεῖνε εττοσ, “ ἀρράσεπιῖγ ΟΤΙΚΟ 
(ὅτι Κύριοε), αηά ΟΤΙΪΟ (δτι᾽ Ιησονε) ίος ΟΤΙΟ (ὅτι ὁ) "".) 

γῆ] ον. ϑ1ρ . 

1 ἀρρεᾶγβ ἴο πιὲ ἔμαῖ ἔπε ἔγμε γεδάϊηρσ οὗ ἴῃς ραββασε ἰβ ὑπομνῆσαι 
δὲ ὑμᾶς βούλομαι, εἰδότας ὑμᾶς πάντα, ὅτι Κύριος ἅπαξ λαὸν ἐκ γῆς Αἰγύπτου 
σώσας τὸ δεύτερον [τοὺς] μὴ πιστεύσαντας ἀπώλεσεν. 1 8εε πο αἰ σαν 
ἰῃ πάντα, ν᾿ἢϊοἢ σίνεβ ἃ γεαϑοη ἴογ {πε ὧδε οὗ πε πψογὰ ὑπομνῆσαι, “1 
πεαά οηΐν γεριϊπά γοι, Ὀεσαυβα γον αἰγεδάν ἅποισ αἱΐ τῃαί 1 δανε 
ἴο βαγ". [τ νψβ8 εδδὺ ἴογ (ρ ϑεζοπά ὑμᾶς ἴο Ῥὲ οπῃίζεὦ 88 ἀἢ- 
πεσαββαγυ, δπά ἴῃεη {πε ψογὰ ἅπαξ πιίσῃξ Ῥὰ ἱπβεγίεά ἴῃ ἰ(8 ρίαοε 
ΡΑγν ἕον γῃγιππιίςα! γεαβοηβ ; Ὀαΐζ ἰξ ἰ8 γε! ν ἀπηχεδηίηρ δἴζεγ εἰδότας : 
πε Κηονίεάσε οὗ (ἢς ἱποίάεηϊβ, ννῃίοῃ αγὰ γεϊδίεά ἰῃ τη8 δηά (δε 
[οἹ]Ἱοννίη νεγβεβ, ἰ8Β ποῖ ἃ κπομίεάσε ἔογ σοοά δηά 4]1], βυςῇ δ8 {πε 
ἑαϊτἢ βροόΐεη οἵ ἴῃ νεγ. 8. Οη ἴδε οἵδπεον ἢδῃά, ἅπαξ ἰ8 νετῪ ἀρρτγορτγίαϊε 
ἰξ ταοη τί λαὸν σώσας (α ρεορίε ψγα8 βανεά οιξ οἵ Ἐφγρί οπος ἴον 

811), αηά ἰξ ργεραᾶγεβ ἴα γᾶν ἴογ τὸ δεύτερον. Βὸγ {πες γεδαάϊωησς πάντας 
Ι βεεὲ Ὡο γτεάβοη. ὕδη ἰξ Ὀς δββυπιεά πδὲ αἱ τῆο γε δάάγεββεά 
βῃουϊά Ῥὲ απ, αν ἢ ἴῃς Ιερεηάβ οσοηζαίπεά ἰῃ {πε Βοοῖ οὗ Ἐποοῇ 
δηά {πε Αββυπιριίοη οἵ Μίοβεβ, ἴο πῃ ίοῇ δ] ϑίοη 8 πχδάς ἴῃ δῖ [ο]- 
Ιονα ὃ [{ ἰβ βυγεῖν τηυςῃ πιογὲ ἰο ἴπε ροίηξ ἔογ [6 ψγίζεγ ἴο βᾶγ, 

88 Πα ἀοεβ αραίη Ὀείον (νεγ. 17), [ῃδς ἢδ 15 οἠἱν γερεδζίης ψῆδξ ἰ8 
βέπεγαϊϊν ππότη, τπουσῇ ἰξ πεεά ποῖ θὲ πονῇ ἴο Ἔνεγν ἰηάινίάμαί. 
ΑΒ ἴο Ηονγῖ᾿βὶ βυρρεβείοη οὐ {πε πογά κύριος, (παΐ (ῃς οτίρίπαὶ νὰβ 
ὅτι ὁ (λαὸν σώσας), [ τπίηϊκς τῆς ἴαοϊ οὗ ἴῃς ναγίδηϊβ ἰδ Ὀεϊζίεγ Ἔἐχρίαίηθά 
ΕΥ̓ ϑριτία, ψῇο οοηβίάεγβ ἐπαξ ἴῃς αρργενίδιίοηβ [ξ, ΚΟ, δὲ πηίσδὲ 

ΕΑβιν Ὅς οοηΐμδεά, ἰζ {πε ἢγβὲ ἰεἰζεγ νγὰβ [δία τπυυϊξέεη, δά ἐμαὶ 

1. ΤῪῊΙβ 18 Δῃ οττοῦ : ἴῃε ἔννο δεβὶ Μ598. οἵ ὁ τεργοβεηὶ πάντα." 6. 
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{πε πιεηϊίοη οὗ τὸν μόνον δεσπότην καὶ Κύριον Ἰ. Χ. ἰῃ ἴπε ργεσεάϊησ 
νεγβε ψουΐά παΐζαγαῖν ἰεδά ἃ ἰαΐεγ σοργίβε ἰο ργείεγ ἰῷ, ἃ βυρροβί(ίοῃ 
ψὨϊοἢ ἰ8 σοηϑγηχεά Ὀγ Ογαπιενβ Οαέεηπα, Ὁ. 158, εἴρηται γὰρ πρὸ τούτων 
περὶ αὐτοῦ, ὡς εἴη ἀληθινὸς θεὸς οὗτος ὁ μόνος δεσπότης ὁ κύριος Ἰ. Χ., ὁ 

ἀναγαγὼν τὸν λαὸν ἐξ Αἰγύπτου διὰ Μωσέως. ϑρίτί Ὠἰπιδεῖξ πονανεῦ 
μοῖάβ ἐμαὶ δᾷ ἰ5 ἔπε ἔγαε γεδάϊησ, 48 ἰξ ασγεεβ ψίτῃ ΠΕ σογγεβροπάϊησ 
Ῥαββαρε ἴῃ 2 Ρεῖερ [Ϊ. 4, ὁ Θεὸς ἀγγέλων ἁμαρτησάντων οὐκ ἐφείσατο, 
δηά τὶ ΟἸειμεης 8 ραγαρῆγαβε (4 ἀμηιὸν. Ὀϊηά. 1. ». 482) : “Οὐυοηίδηι 
Βοπιίηυαβ Πδυβ βεπιεὶ ρορυΐαπι ἄς ἴεγγα ΑδἊρσυρί ἰΙΡεγαηβ ἀείποθρβ 

ἐο8 αυἱ ποη ογεαϊάεγυπξ ρεγάϊαϊε ̓. ΤὭρστγε ἰ8β 0 ἰπβίδποε ἰη με ΝῸ 
Τεβίαπιεης οὗ ἔῃ ρεγϑοηδὶ πᾶπὶῈὲ “Ψεβιβ᾽᾽ Ὀείηρς ἀαϑεά οὗ ἴῃς ρῥγε- 

εἐχίβίθης ΜΜεββίδῃ, ἐπουσῇ {με οὔδοία! παπιε “ ΟἾγίβε᾽" ἰβ ἐουηά ἰῃ 1 
Οον. χ. 4, 9, ἰῃ γεΐεγεπος ἴο ἴπ6 ψαπάοδγίης πη ἴῃς ψ]!άογηεβθβ. Βαΐ 
ἰῃ τς βεσοηά δηά ἰαἴογ σεπέυγίαβ (8 ἀϊδείποςίοη νγὰβ [688 σαγείαν 

οὔὈβεγνεά. ΤὭυβ Ψυαβεη Μ. ( ὲίαϊ. 120), βρεαζξίησ οἵ ἴδε ργορβεον 
ἰῃ Οεπεβίβ χίϊκ. 10, βαγβ ἐπί ἰξ ἀοεβ ποί γείεγ ἴο Φυάδῃ, Ὀαΐϊ ἴο Φεβαβ, 

τὸν καὶ τοὺς πατέρας ὑμῶν ἐξ Αἰγόπτου ἐξαγαγόντα, ἀπά [8 86 οὗ {πε 
Ὡᾶπια 8 ςοπῆγπιεά Ὁν {δε ἰάεα ἰῃμαΐ ἴῃς βοὴ οὗ τω νγᾶβ ἃ ρεῖ- 

δβοηϊβοκιίοη οἵ ΟἩγίβε (βεε Δαδβείη,  ὲαϊ. 75; ΟΙεηι. ΑΙ. 188 ; Ὀίάγηιαβ, 

δὲ Τγῖη. 1. 19, ᾿Ιούδας καθολικῶς γράφει, ἅπαξ γὰρ κύριος Ἰησοῦς λαὸν ἐξ 
Αἰγύπτου σώσας κιτιλ.; δετοηια, Ο. ϑου. 1. 12; [μΔςἴ. 1πε|. 4. 17, 
“ΟΠ γίβεὶ συγαηι σεγεραῖ 1Π|6 δ εβα8, φαΐ ουπὶ ργίπιαπιὶ Αι868 νοσατγεΐξυγ, 
ογβεβ ἕχξυγα ργϑεβεηζίεῃβ [881 εὐαπὶ Φεβαπὶ νοσαγί ᾽}). [ἢ {με εχ- 

Ῥἰαπδίογυ ποία 1 ἤᾶνε ϑβίδίεάά τῦν γεαβοῦβ ἴογ οοπδβίἀεγίησ ἐπαΐ ἐπα 
Δγίίοϊς Ὀεΐογα μή αἰά ποῖ Ὀεϊοηρ ἴο ἔπε οτγίρίπαί ἐεχί. 

γεγ. 12. οὗτοί εἰσιν [οἱ] ἐν ταῖς ἀγάπαις ὑμῶν σπιλάδες συνευωχούμενοι 

ἀφόβως ἑαυτοὺς ποιμαίνοντες. Τῆδ Ατίίοίε Πεγα ἰ8 οπλϊτἐεά ὃν δ Καὶ ἀπά 
ΤΏΔΩΥ ἰηΐετγίον Μ55. στῇ να. (ρα ποῖ δγγγ. οὔ βαῇ. οὐ ὈΟἢ.), απά βοπιἊ 

οἵ τῆς ραιγίβείς αυοϊαιίοηβΒ. 1 ἀσγεε στ Ὀγ. Οἤδβε ἴῃ τπϊηκίηρς ἔμαΐ 
ἰς 8 ουἵ οὗ ρίασε ἤεγε, ἃ8 ἰῃ νεγ. 56 αρονθε. Τῇεγε ἰβ ποΐ οἠἱΐν ἴδε 
ἀμ ῆσυ!ν οὗ οοηβίγυσξοη (οἱ... σπιλάδες), Ῥαΐ ἴῃ νεγγ ὈοΪά αϑβαπιρ- 
τίοη παῖ ἴῃς 5βἰηϊβοαδιίοη οἵ σπιλάδες Μν}}} ΡῈ 4 οπςε ἀρραγεηΐί. 1 να 
ογαίς ἴῃς αγιίςϊς, ἀφόβως Βῃου!ά δε «αἰίδοῃεά ἴο συνευωχ. ἃ8 ὉΥ ΤΊ. [πῃ 
Βυτγ. [ἴ 18 Ἰοἰπδαά νυ ἢ ποιμαίνοντες. 

γεν. 19. οὗτοί εἰσιν οἱ ἀποδιορίζοντες, ψυχικοὶ πνεῦμα μὴ ἔχοντες. 

ἀποδιορίζοντες αὐά. ἑαντούς Ο νυ]. δγττ. Ο»ι. ΑΒΚΙ, 13, εἴο. 

ϑοδμοῖι, Β. Ννγείββ, απά Ηυῖῃεν- ΚΌΠΙ βαρροβε ἐπε πψογάβ ψυχικοὶ 
πνεῦμα μὴ ἔχοντες ἴο ὈΕ ΒροΚεη ὈΥ, οὗ δ ἰεαϑβί ἴο ὄἜἐχργεββ [πε ἐεοϊίησ οὗ 
οἱ ἀποδιορίζοντες : “ψεῖοῃς [ἰΠηϊεγβομείἀυησεη πηαοῆεη, 50. Ζ Βα μοῃ, 

Ῥβυοδίκογῃ ἀπά Ῥηευπιαῖίκογη, νοῦοὶ ἄαπη ἄεγ Νεγίαββεν ἀΐεβε [)ω- 
κεγβομείάυησεη ἰῃ βείηεν ἀγαβείβομεη δ εἶβε βοίογε ζὰ ἰῆγεη ὕηρυπβίεη 
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[ΠῚ 9 . ΤΏΙΒ Ἔχρίδηδιίοῃ 86 ῈΠ18 ἴο π|Ὲ ἴο σίνε ἃ Ὀεξζίεγ βδεῆβε ἔπδῃ 

τε ψίοββ ἀρργονβά Ὀγ ϑρίξια, οἱ τὰ σχίσματα ποιοῦντες ; ἔογΓ Οοη6 οδύδε 
οὔ τὰς ἄδηρεν νοῦ {πγεδΐίθηβ ἔπε ΟΠαγοῦ ἰδ ἴπαὶ {πὸ ἱπηοναΐογβ ἀὸ 
ποῖ βεραγαΐε {πα πηβοῖνεβ ὀρεηΐν, Ὀυξ β[εδ] ἰῇ ὑπορβεγνθά (παρεισεδύησαν, 
νεγ. 4), δῃά ἕλκε ραγί ἰῃ ἴπε ἰονε-ἔεαβίβ οὗ ἴῃς δι ῃία!, ἰπ πνοἢ παν 
γε [{κὸ δαηκθη γος 8 (νεγ. 12); δπά, βεςοηπάϊν, ἰξ ἰ8 ὈΥ 20 πιεδῆδ Ἴεσ- 
ταί τῃαΐ {πε νογά ἀποδιορίζω οουϊά θεᾶς [Πϊβ βεῆβε. ἀφορίζω ἰΒ υϑεά 

ἴῃ [μυκς νί. 22 οἵ Ἔχοοπιηγχαηίϊσαξίοη ὈΥ βυρεγίον δαϊπογιυ, τυ πίοῃ οὗ 

σουγϑε σου ποῖ 6 δρρίϊσαδ!ε εγο. Οὐη ἔπε οἵπεν μαηΐ, ἴξ βεεηλβ 

ἱπηροββίρ!ε ἴο σεῖ ἔπε ἴογπιεγ βεηβε ουξ οἵ ἴῃς Οτγεοῖ 88 ἰξ βίληάβ. 
Ενεη ἰἔ ψε δ᾽ονεά {πὰ ροββί ΠΥ οὗἨ δυο ἃ Παγβἢ σοηδίγυςςίοη ἃ8 ἴο 
ρΡυϊΐ ψυχικοί ἴῃ ἱῃνεγίοα σοπηπΊα8, ἃ8 ἴπε αἰΐεγαησες οὗ ἔπε ἱπποναΐογβ 
(αῃά βῃουϊά νψε ποῖ ἴμεπ πᾶνε ἐχρεοϊεά ἴῃς οσοηίγαβί ψυχικοί, πνευμα- 
τικοί ἢ), 51}}} γγε σδηποῖ δε ἴῃε βαπηε ψογά ονδῦ δραίῃ ἴο ὄἼχργεβ8 Φυάδ᾽ 8 
“ ἀγαβεὶς ᾿᾿ γεϊογὶ. ΤῊὶβ αἰ δῆσαν νουἹά θὲ γεπηονεά ἰξ να βυρροδεά 
ἴδε ἰοβ8 οὗ ἃ [ἴῃς ἴο τῆε ἐο!]οσνίηρς εἴἴεοί δἴζεγ ἀποδιορίζοντες ---- 

ψυχικοὺς ὑμᾶς (ΟΓ τοὺς πιστοὺς) λέγοντες, ὄντες αὐτοὶ 
ψυχικοὶ πνεῦμα μὴ ἔχοντες. 

Τῆς ορροΒίτίοη οὗ ψυχικοί ἴο πνευματικοί ἰΒ ἔπη ἴα ἰη τὰς γι είησβ 
οὔ Τογίυ δ δἴξον μὰ Ὀεσδηιε ἃ Μίοηϊαηϊβεέ. Τῆς ΟΠυγοῦ ἰβ σαγηδὶ, 

τς βεςξ βρίγίϊυαἹ. 80 ἴῃς Ναϊεηεπίαπβ ἀϊβείησυίϊδῃεά {πεῖν ον δά- 
Βεγεηΐβ 88 ῤηειωπαΐίοὶ ἴγοτὰ ἴῃς 2εγολίοϊ Ὦο οοπιροβεά ἔπε ΟΒυγοῖ. 

ὙΠεδε ψεγα αἶβο τεσῃηίςαὶ Γεγπὶ8 τυ (ἢς Ναδββεηθβ δηά Ἡεογδοίθοη 
(δεε πιν ποῖεβ οὔ δδηιεβ ἰΪϊ. 15), δηά σγεγε ργορδθὶν Ὀογγονεά ὉΥ ἴῃε 
ΕΑΔΡΙΥ Πεγειίοβ ἴγοπι 51, Ρδυϊ, γῇο 868 τῇ δη1 ἴο ἀϊδιίησυϊδῃ ἴῃς παξυγαὶ 
ἔγροσι ἴῃς πεδνεηΐν Ῥοάν (1 Οογ. χν. 44), δηά αἰϑὸ ἴο ὄἐχργεββ ἴῃς ργε- 

86ῆος οΥΓ ΔΡδβεηοε οὗ βρίγίζυδι ἰηβίσῃι (1 Οος. 11. 14 () ψυχικὸς ἄνθρωπος 
οὐ δέχεται τὰ τοῦ πνεύματος τοῦ Θεοῦ, μωρία γὰρ αὐτῷ ἐστιν. .. ὁ δὲ 
πνευματικὸς ἀνακρίνει πάντα. ΤΕ ἱππονδῖογβ ἀραίπδὲ σῆοπὶ δῖ. δυάς 
γε βεεηὶ ἴο ἢᾶνε εξ ρῥγοΐεββεά [Ὁ] οννεγβ οὗ δι. Ραυ! ({κὸ ἐπα 
Μαγοϊοηϊε8 αἴεγνδγάβ), ἀρυβίησς τῆς ἀοοσίείπε οὗ Εγεα Οὔαος σψῆϊοῃ 
ἴδεν Παά ἰεαγηΐ ἔγοπι ἢἰπὶ (νεγ. 4 τὴν τοῦ Θεοῦ χάριτα μετατιθέντες εἰς 
ἀσέλγειαν), Ὀγοΐεδβδίηρσ ἃ Κπονϊεάσε οἵ {πε βάθη τοῦ Θεοῦ (1 Οον. ἰϊ. 10), 
τΒουφῇ ἰἴ νγὰ8 γεδῖν ἃ Κπον]εάσε οηἱν οἵ τὰ βάθεα τοῦ Σατανᾶ (Αρος. ἰἱ. 
24), δηὰ οἰαἰπιίησ ἴο Ῥὲ ἔῃ ἴγαε δυνατοί Δη4 πνευματικοί, ἃ8 ἀεηγίησ 
ἀεδά νόγῖβ δηά βειζτίηρς {με βρίγίξ ἀδονε ἴῃς Ἰεϊξεγσ. Τῆΐβ Ἐχρὶαίπβ τῃς 
βυϊδβεαυεηΐ πηϊδγεργεβεηίδϊίοη οὗ δ81. Ραυ! 848 ἃ δεγεβίασο ἢ ἰῇ ἔπε 
Ῥβευάο-ΟἸΙεπιεητίηε τυ τη 8. 

γν. 22, 28. (Τεχί οὗ Τιβεμπεηάογί δηά Τγεφε !εβ) καὶ οὖς μὲν ἐλέγχετε 
διακρινομένους, οὖς δὲ σώζετε ἐκ πυρὸς ἁρπάζοντες, οὖς δὲ ἐλεᾶτε ἐν φόβῳ, 

μισοῦντες καὶ τὸν ἀπὸ τῆς σαρκὸς ἐσπιλωμένον χιτῶνα. (Τεχὶ οὗ ΝΗ. αηὰ 
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Β. Ννεΐβ8) καὶ οὖς μὲν ἐλεᾶτε διακρινομένους σώζετε ἐκ πυρὸς ἁρπάζοντες, 
οὖς δὲ ἐλεᾶτε ἐν φόβῳ μισοῦντες καὶ τὸν ἀπὸ τῆς σαρκὸς ἐσπιλωμένον χιτῶνα. 
Ιη 4. ἴο ΝΗ. ἰξ 8 αἀάεά, “ϑοπιε ργίπιίεῖνε εγγοῦ ργοῦβθίε : ρεγῆαρβ 
της βγβῖ ἐλεᾶτε Δη ἰηζεγροϊδεοη " (5εὶ. Καάίπρϑο, Ὁ. 107). 

22 ἐλέγχετε ΑΟ 13. Ψυϊς. ΒΟΙ. Ατπι. Αδι. (ΕρΒ. ΤΒεΟΡΕΥ]. Οεο. Οονε». Οδββίοά,). 
ἐλεᾶτε Ὁ ΒΟΞ 5γι, ἐλεεῖτε ΚΙΙΡ (ΤΒεορῃνϊ. Οεο. ἐχέ.), ἐκ πυρὸς ἀρπάζετε 
(Βὶς) ϑυγρ. Οἱ ἐπι. 773. 

διακρινομένους ΑΒΟΝ. 13. Ψυϊξ. ὅϑγετ. Βομ. Ατπι. Οεπι. 773, διακρινόμενοι 
ΚΙΕΡ -. 

23. οὖς δὲ (161) ΝΑΟΚΙΨΡ 13 Ναυϊρ. ϑυτ8. ΒΟΒ. Αττ. Οὐ. Β., δὲ 5γτρ. ΟἹδπι 
σώζετε ΜΑΒΟ 13 Ψαϊξ.. ΒΟΒ. Ατπι, Αείδ., ἐν φόβῳ σώζετε ΚΕΡ Ὁ, ἐλεεῖτε 

ΟἸεαι. 773 (φυοιεά Ῥεῖον), ἐλεᾶτε ἐν φόβῳ 5γιρ. ἐκ πυρὸς ΝΑΒΟΚΙΡ 
13 Αγ. ἐκ τοῦ π. Βο!. Ο»:. σώζετε ἐκ πυρὸς ἁρπάζοντες ϑ'γτΡ. 

ἁρπάζοντες οὖς δὲ ἐλεῶτε ἐν φόβῳ ΑΒ 13. Ναἷρ., Ατπι,, ον. ἁρπάζοντες ΒΟΏ,, 
ἁρπάζοντες ἐν φόβῳ Ο. 5γ15, ἁρπάζοντες ΚΙΙΡ τ. 

Τιίβοπεηάοτγέ πηγαῖα πὸ πιαῖζογ οἰεαγεν Ὀγν σίνίησ (ῃς οσοηβεοσυξίνε ἐοχέ 
οὗ νεγβϑίοῃβ δηά αυοϊαιίοῃβ 845 [ο]ονβ: Ναΐς. Εὲ πος φμίάτρι ἀγρμΐίε 
7μαϊοαίος, ἐ1|05 ὑεγο βξαϊυαίε (ε ἰρηε γαῤίεπέος, αἰδὶς απέϑηι τε δεγεηιὶπὶ 
ἐπ ἑέγεογε, Αὐτό, Εἰ φμοσδάαρι οογγίῤῥῥίε ΣΉ ῤεΥ ῥεοοαξὶ5 ἐογηπε, ἐὲ φμογ- 
μπηάαηι ηιϊδεγεηεϊτὶ σοι γμεγὶπέ υἱοί, εἰ φμοσάαηι βαϊυαίε ἐκ ἐρηέ εἰ 

ἰϊδεγαίε ἐο5. Ατρ, Εἰ εἰρπαίε φμοσάαηε σε ἀμδίἑαυεγίπέ ογδος (Ὁ) δὲ 
βαϊυαίε χμοοάαηι ἐεγγίζΐοηπε, αὐγὶῥίίς ἐο5 ἐχ ἴρηε. Αείῃ. φνοπίαρηε ἐϑ5ΐ 
φμερι γεδαγρμεμέ ῥὲν υεγδιοι φμοά ἀϊοίμ ἐπέ (ΑεῖΒΡΡ,, γοῤέενγ ῥέοοα- 
ἐμηι ΘΟΥ72), εἰ ἐδὲ φμὶ εἰ σεγυαδὶἐμγ ἐχ ἴρηε εἰ γαῤίσηέ ἐμηι, εἰ 65ὲ φεῖ 
βεγυαδίἐμν ἐΐπιογε δὲ ῥοεηϊεηέα, Αται. Εὲ φμοεάαν ἀανριπαηέες οἱ εὶς 
γεῤγεϊομοίοπε, εἰ φμοράαηι βαϊυαίε γαῤίεπᾶο ἐκ ἰρης, εἐ φμογμπάαηι 
νεϊδογεπιϊπὶ ἐΐγιογε ἡμάϊοραπάο (ἢ ἱπάϊοαπαο). Οββίοάογ. 142 7έα μέ 
φμοσάαγηι αἀἰϊ)πμαοαίος ἀγρμαπέ, φμοσάανι 46 αὐἀμείϊομε αείογηὶ ἱρηὶς 
ἐγὶῥίαπέ, ποπημὶ 5 πεϊδεγεαπ έν ἐγγαηέϊδης εἰ οοηπϑδοϊεπέϊας νιαομίαίας 
εὐμπάοης, οἷς ἑαριόμ μέ ῥεοοαία ἐογμρι αἀΐρηα ἐχεογαίίοηπο γεϊωρίαηί. 
Μῖγ. ογηεον βίδίθϑ [δὲ νν. 22, 28 δε οπιἰξίεά ἢ ϑαῇ. Ηδε ἰγδηβίδαϊεβ 

ΒοΆ. 88 ἕο ον : καὶ οὖς μὲν ἐλέγχετε διακρινομένους, οὖς δὲ σώζετε ἐκ τοῦ 

πυρός (αἱ. ὁ". τοῦ), οὖς δὲ ἐλεᾶτε (αἰ. φέρετε) ἐν φόβῳ. Οοπιηιχεηίατγίεβ οὗ 

ὙΤπεορηγίαςξ δηά Οεσυπιεηΐαϑ8, κἀκείνους δέ, εἰ μὲν ἀποδιΐστανται ὁμῶν--- 

τοῦτο γὰρ σημαίνει τὸ διακρίνεσθαι---ἐλέγχετε, τουτέστι φανεροῦτε τοῖς πᾶσι 
τὴν ἀσέβειαν αὐτῶν - εἴτε δὲ πρὸς ἴασιν ἀφορῶσι, μὴ ἀπωθεῖσθε, ἀλλὰ τῷ τῆς 

ἀγάπης ὑμῶν ἐλέῳ προσλαμβάνεσθε, σώζοντες ἐκ τοῦ ἠπειλημένου αὐτοῖς 
πυρός - προσλαμβάνεσθε δὲ μετὰ τοῦ ἐλεεῖν αὐτοὺς καὶ μετὰ φόβου. 

ἴῃ 411 ἔμεβ6 [ἃ ἢ}! ὈῈ οὔβεγνεά (ἢδὲ ῆγες οἶαβδεβ αγε ἀϊβείησυίβηεά 
88 ἰῃ {πε ἰεχέ οὗ Τγεζειῖεβ ἀπά Τίβομεπάογε, δηά ἴῃ Α, οὖς μὲν ἐλέγχετε 
διακρινομένους, οὖς δὲ σώζετε ἐκ πυρὸς ἁρπάζοντες, οὗς δὲ ἐλεᾶτε ἐν φόβῳ, 

ἀπά ;5, οὖς μὲν ἐλεᾶτε διακρινομένους, οὖς δὲ σώζετε ἐκ πυρὸς ἁρπάζοντες, οὖς 
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δὲ ἐλεᾶτε ἐν φόβῳ. 'ῆε Βπουϊά ἄγανν ἴῃς βᾶπιε σοποίδίοη ἔγοπι ἔπε 
βεεπγίης ᾳυοϊατίοη ἴῃ αη. ΑῥοΞί. νἱ. 4 (οὐ μισήσεις πάντα ἄνθρωπον, 

ἀλλὰ) οὖς μὲν ἐλέγξεις, οὖς δὲ ἐλεήσεις, περὶ ὧν δὲ προσεύξῃ (οὖς δὲ ἀγαπή- 
σεις ὑπὲρ τὴν ψυχήν σου), ννΐοἢ Οσσυγβ α8ο, ἢ τἢς οπιίββίοη οἵ [δε 
οδαδε οὖς δὲ ἐλεήσεις ἰη τῆς Ὠάδοδέ ἰἱ. 7. 

Ἴὕπνο οἶαββεβ οὐἱν ἂγὲ ἀϊβιίησυϊβῃε ἴῃ τῆς [ΟἸονίης: ὅϑυγρ. Εέ 
φμοδάανι 6 ἐ{1Π}5 φιίάφθηι ἐχ ἰρπε γαῤίίε; ομῆε αμέφηι γεσί ῥμεγίπε, 
μιϊδεγεηιϊηΐ ΘΉΡΕΥ εἰς ἵπ ἐϊηιογε, τεργεβεπίίης καὶ οὖς μὲν ἐκ πυρὸς 
ἁρπάζετε, διακρινομένους δὲ ἐλεᾶτε ἐν φόβῳ. ϑυτᾷ, εἰ ἠο5 αμίάενη νηιδεγε- 
γεϊπὶ γεσῥὶδοσηέες, ἤο5 αμέθηι βεγυαίε 46 ἰρηέ γαῤίεμπίος ἐμ ἐϊπογε, 

τεργεβεηζίης καὶ οὖς μὲν ἐλεᾶτε διακρινομένους, οὖς δὲ σώζετε ἐκ πυρὸς 
ἁρπάζοντες ἐν φόβῳ. ΟἸεηι. (4ἀππιὃνγ.) φμοσάαπι απμέεηι δαϊυαίε ἀε ἱρης 
γαῤίοπίεδ, φμίδιδάανη υέγο τπἰδογερεῖπὶ ἵπ ἐΐμπογε,. ταργαβεητίηρ οὖς δὲ 

σώζετε ἐκ πυρὸς ἁρπάζοντες, οὖς δὲ ἐλεᾶτε ἐν φόβῳ. ΟἸεηι. δέγο»ι. νἱ. 778, 

καὶ οὖς μὲν ἐκ πυρὸς ἁρπάζετε, διακρινομένους δὲ ἐλεεῖτε, ἱπιρ᾽ γίηςς ἴπαΐ δε 
ψ88 δοσυδίηϊεά ψ ἢ ἔνο αἰ εγεηξ γεσεηβίοηβ. ΔΝ ἴΠε8εῈ γα πᾶν 

σοπίρᾶγε ἴδε ἰεχίβ οἵ Β, [οἹονεά ὃν ΝΗ. δηά Β. ννείββ, καὶ οὖς μὲν 

ἐλεᾶτε διακρινομένους σώζετε ἐκ πυρὸς ἁρπάζοντες, οὖς δὲ ἐλεᾶτε ἐν φόβῳ, οἵ 

Ο, καὶ οὖς μὲν ἐλέγχετε διακρινομένους, οὖς δὲ σώζετε ἐκ πυρὸς ἁρπάζοντες 
ἐν φόβῳ, ἀηά οἱ ΚΙΡ, καὶ οὖς μὲν ἐλεεῖτε διακρινόμενοι, οὖς δὲ ἐν φόβῳ 

σώζετε ἐκ πυρὸς ἁρπάζοντες. 

51. δυάς Β ργεάιεοιίοη ἔον ἐγίρ!εἴβ, 88 ἰῃ νν. 2, 4, 8, ἰῃ ἔπε ἐχαπιρίεβ 

οὗ Ἰυάσπιεηϊ ἰῃ νν. 5-7, ἀπά οἵ δΒίη ἰῃ ν. 11, ἰ8β ῥγῴπα ἐαεὶε ἰανουτγαῦϊε 

το ἴδε τεῖρίε ἀϊνί βίοη ἰῃ τΠ]8 ρᾶββαζε. ϑυρροβίηξ νὰ ἴδε Α δηά ᾿δὶ ἴο 
τεργεβεηΐ [πε ογίφίηδὶ, οοηβί βίης οὗ ἕῆγες πιεηρογβ, α ὁ ο, γα Βπά Β 
οσοπηρίεἴε ἰη ὦ δηά ο, Ὀαΐ οοηξαβεά 88 ἴο ὁ. ΑΒ ἰΐ βίβηάβ, ἰξ σίνεβ. δῇ 
ἱπηροβϑίδ]ς γεδάϊηρ ; βίπος ἰξ γεχυίγεβ οὖς μέν ἴο Ὀ6 ἰΔδη 88 ἴπε γεΐδ- 

ἄνε, ἱηϊγοάἀποίηρς ἴῃς Βυρογάϊηδϊε νεγρ ἐλεᾶτε, ἀερεηάίησ οἡ ἴῃς ρῥγίη- 

οἶρα] νεγ σώζετε; ψΏΠΕ οὖς δέ, οα ἴπε οἴπεγ ἢδηά, τηδὲ Ῥὲ ἰΔδη 88 

ἀεπιοηβίγαῦνε. ἍΝΗ βιυρρεβὲ {παΐ ἔλεᾶτε Πα8 Ἴγερὶ ἰῃ ἔγοπι Ῥείονν. 

Οπντείης τΠί8, ψε φεῖ τῆς βεῆβε, “ ϑοπὶε ψῆο ἀοιυδὲ βανε, βηδίςῃίησ 
τῆεπὶ ἔγοπι ἢγε ; οἴδεγβ οοπιραβϑίοηδία ἰῃ ἴεαγ᾽᾿. [{ βεεπη8β δῃ δδϑίεγ 

ἐχρίδπαϊοη ἴο βαρροβε ἰπδΐ ἐλεᾶτε 88 ψγιζεη ἰῃ ἜΓΓΟΓ ἴογ ἐλέγχετε 
Δη4 οὖς οπτεὰ ἴῃ Εγγογ δέζεγ διακρινομένους. ΤὨΕ ἰδίαν ῬΡῃεποπιεηοῃ 
ἰ8 Ἔχεηρίῆεδά ἰῃ {πε γεδάϊησβ οὗ ϑυγρ. δηά ΟἹεηι δέγ. 778. Τῆς 
τεχίβ οἵ Ο δηά ΚΠΡ γε οοπιρίεϊε ἰπ α δηά ὁ, ραΐ ἰπβεγξ ἃ ρῆγαβε 
ἴγοπι α ἰη ὁ. Τῆε πιοϑδί παΐυγαὶ ἐχρίδηδξοη ἤογα βθαπὶβ ἴο ὃς ἔπαὶ 

δε ἀαρ!ϊοαίίοη οἵ ἐλεᾶτε ἰῃ α δηά ἐ (48 ἰῃ δ3) οδυβεά {πε οπιἰββίοη οὗ 

Τῆς ρδγάρῆσγαδδβε οοπιίίπαεβ, ἐά ἐδ μέ ἐος φμὶ ἐπ ἐρηπόνι σαἀμπὲ ἀοοεαξὶς μὲ Ξενεί 
ἐῤδτος ἐδεγεμί. (1ι νουἹὰ βεεπὶ [πδὲ (Πἰ5 οἰδυδα ἢ 48 ψοῖ πιίβρίδος δπὰ ββου]ά ὃε ἰη- 
βετιεὰ δϊεν γαῤῥεπέθ5.) Οἀέεμίες, ἱπφμὶέ, ἐανι, φμαε σαγπαϊὶς ἐπέ, »ιασμίαίανι ἐμπίσαμι; 

απένιας υἱάεἰτοεί ἱμπέσα νιασμΐα (τεδὰ »ιασμίαία) ες, «ῤῥὶγέέμο σοπομῥίσοον ἐἰὲς ῥοί ει ἔνις 
ἐἀγπαϊέδιις. 
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ἔδεε βεοοπά ἐλεᾶτε, ἀπά ἰπεγείογε οἵ ἴῃς βεοοηά οὖς δέ. ΤὭε γεδάϊησ 
διακρινόμενοι ἰΏ ΚΙΡ πᾶὰβϑ ἃ παΐυγαὶ δβϑίπιϊδιίοα ἴο {6 [ΟἸονίησ 
ποπιίηδεϊνε ἁρπάζοντες, ἀπά βεεπιεά, ἔο ἴποβ6 ψεγε ηοΐ ἀνᾶγε οὗ {με 

ἀϊδεγεηος ἰω {πε πιεδπίης οὗ ἴῃς δοϊζίνε δηά πιάάϊς οὗ διακρίνω, ἴο 
ΒυΡΡΙΥ ἃ νεῖν δρργοργίαϊε ἱπουρῇῃϊ, νἱΖ., τπδξ ἀϊβογίπιϊπαϊίοη πιαδὲ Ὅε 
α86ά ; ἐγεαϊπιεηξ βῃουϊά ἀϊβεν ἴῃ ἀϊεγεης οαβεβ. 

Τῇε γεδὶ ἀΠΠΠ ον πόννενενγ οἵ ἴπε {γίρ!ε αἰϊνίβίοη ἰ8 ἴο γίνε δὲ ἃ 
οἴδεαγ ἀεπιαγοδίίοη θεΐῖσψεθη ἔπε οἶα88ε8 δ] υἀεά το. “Τῆς ἐγίρίςε ἀἰνί- 
βίου, βαγ8 Ηοζγὶ (4ῤ. Ὁ. 107), “ αἰνεβ πο βας βίδοϊογυ βεῆβε ᾿; δηά ἰΐ 
ςογίαίην ῃ88 Ὀεδη νεγὺ ἀϊνεγβεῖν ἱπιεγργείεά, βοπια ποίησ νυ ΚΌΠΒΙ 

{δαξ ἰῆς βγϑί οδϑὲ ἰ8β ἰῃε ψογβί δηά ἴδε ἰαϑὲ ἴῃς πιοϑδὲ πορείμ : “" ας 
ἀγίεϊε Κίαββε.. .. ἀυγοῦ μεϊϊεπάαβ Ἐγραγπιθη ψίεάεγ Ππεγρεβίο! πψεγ- 
ἅδη Κὄηπαη, πὐϊξ ἀδηδη 68 δἷ8ο ηἰοδί 80 βο ἢ  ἰπηπὶ βίο, τὶς αὐἱξ ἄεξηδη, 

ψεϊσῃεη ρερεηῦθεγ πα ἐλέγχειν Ζα ἅρεη ἰδῖ, ἄρεγ δυσῇ πἰσῆξ 80 ΒΟ ἢ]: Π|Π|, 
τῦῖε αἰ ἀδηδη, ἀΐε πὰγ ἀυγοῦ γϑβοῆς, Ζυσγεϊξηάς Τῇδὶ Ζαὰ γεϊίεη 
βίη"; ψῃ ες ἴῃς πιϑ)ογν ἴα Βείοῃε᾽ Β νίετν οὗ ἃ οἰΐπιαχ: “4 ἀυδί- 
ταπεραβ πιπαβαυς ἀεργαναῖίβ. .. δά ἰηβδδῦῖ 68, αυἱϊδα8 ορεπὶ ἔεγγε 

ῬΓῸ τεπιρογα δῦ ἰρβογαηι οοηξυπηδοία Ὀγο ιαπιυγ. ΜῺῪ ον νίενν ἰ8 
ταὶ Φυάς ἀοεβ ηοΐ ἢεγε τους οα ἴδε σαδε οὗ ἴῃς Πογείίοδὶ ἰεδάςγβ, οὗ 

ψὨοπὶ Πα δα8 βροΐεη στ δυςῇ βανεγν δεῖογε. [|π {πεῖὶγ ργεβεηΐ 
τηοοά {πῈΥ Αγὰ ποῖ βυιυδήεοῖβ οὗ ἔλεος, ΔηγῪ πιογὰ ἴλη ἴῃς ῬΠαγίβεςβ οοη- 

ἀεπηπεά ὈΥ οὖν [μοτὰ, ἃ8 ἰἸοῃξ ἃ8 ἴδεν ρεγβίβιεά ἰῃ {ῃεῖγ Ποβε ἐν το ἴῃς 
τρια. Τῆς δἀπιοηϊτίοη Πεζὲ φίνεη Ὁν 51. θυάε βεεπὶβ ἴὸ ὈῈ πε βαπὶα 
88 ἴπδΐ οοηίαίπαά ἴῃ ἴῃς ἢἤηδὶ νεγβεβ οἱ ἴῃε Ἐρίβιίς πυγίτίεη Ὁ. ἢΙ8 
Ὁγοῖπογ ἰοὴς Ὀεΐογε : ἐάν τις ἐν ὑμῖν πλανηθῇ ἀπὸ τῆς ἀληθείας καὶ ἐπιστ- 
ρέψῃ τις αὐτόν, γινώσκετε ὅτι ὁ ἐπιστρέψας ἁμαρτωλὸν ἐκ πλάνης ὁδοῦ αὐτοῦ 
σώσει ψυχὴν ἐκ θανάτου. ΤΣ ἢγδί «4858 ἢ οἢ πε Ὀεϊΐενεγβ ἄγε 
οδ!]εἀ ἀροη ἴο ἀεὶ ἰβ ἴῃαξ οὗ ἀουρίεγβ, διακρινόμενοι, πε 51}}} Βαϊ της 

Ῥεΐψνεεη ἔπνο ορίηίοηβ (ο,,. Φδπ1εβ ἱ. 6), ογ ρεγῇαρβ ψεὰ βῃουϊά υπάοτ- 
βίδηά [ἴ οὗ ἀϊδραΐεγδ, ἃ8 ἰῇ δυάς 9, ΤὭεβε {πεν γε ἴο τερον δηά σοη- 

νίησε (οὐ. Φοδη χνί. 8, 9, ἐλέγξει περὶ ἁμαρτίας ὅτι οὐ πιστεύουσιν εἰς ἐμέ). 
ΤΏεη [ΟἹ] ονν ἴννο οἴα8868 απαἰβείησυίϊϑῃεά Ὀν ΔΩΥ βρεςίδ! οπαγαοίεγίβιϊο, 
ψῃοβε σοηάϊτίοη γα σδη Οἠΐν οοπ)εςΐαγε ἔγοηι ἔπ σουγβε οἵ δοϊΐίοη ἴο 
Ῥε ρυγβαδά τεβρεοϊίης ἔπε. Τῆς δβεοοηά οἶαββ ἰ8 ενϊἀεηςν ἱπ πιογα 
ἱπηηγίπεηξ ἄδησεῦ ἴπδη ἴῃς οης γε Ὦδνε δἰγεδάν Ἴςοηβίάεγεά, βίπος ἴΠεν 
ΑΓΕ ἴο ΡῈ βανεά Ὀγ ἱπηπιεαάϊαϊε εἐπεγρεῖίς δοϊίοη, βηδίοίησ πεπὶ ἔγοσι 
{δε γε; πε (Ὠϊγά βεεηὶβ ἴοὁ Ἐς Ὀεγοηά πυπίδη Βεῖρ, βίπος ἔς ἀυΐν οὗ 
ἔπε Ῥεϊϊενεγβ ἰβ {ἰπιϊτεά ἔο ἐγεπη]ης σοπιραδβίοη, εχργεββίησ ἰΐβοῖ δ πὸ 
ουδὲ ἴῃ ργάγεγ, ὈὰᾳΕ Ἀρρδγεηῖὶν βῃγίηκίησ ἔγοπι ρεγβοηδὶ οοπηπχαηίοδ- 

τίοη τῇ ἕῆς τεγγίθ]Ὲ ἱπέεσξίοη οὗ εν]. ε πιᾶὰν σοπιραγε ψίεῃ τ ΐ8 
5:1. δι! 5 )υάφπιεης 48 ἴο {πε οδβε οἵ ἱποεβὲ ἰῃ ἴῃς ΟΠυγοῖ οὗ Οονγίηςῃ 
(1 Οος. ν. 5), δά {πε βίοσυ ἰοϊά ἀρουΐ Οεγίπίμυβ δηά ὅ8ὲ. ϑοβη. 



ὈΪο ἴΖθα ᾿γ (τοοσῖς 



ΙΟΥΔΑ ἘΠΙΣΤΟΛΗ. 

:. ἼΟΥΔΑΣ Ἰησοῦ Χριστοῦ δοῦλος, ἀδελφὸς δὲ ᾿Ιακώβου, τοῖς 1 ἐν 

λ σοι θεῳ .. . και ἐν ἰησον οοη]. Η (5ε,. Κεαά. Ρ. τοῦ). 

Νν. τ, 2.----αϊμέα ΐοπ. Ἰυᾶε ἃ βεγνδηὶ 
οἵ ]εβυ8 ΟἸσίβί ἀπά ὑχσοῖμεσ οἵ 7δπηεβ, ἴο 
ἴῆοβε ῆο πᾶνε τεοείϊνεά ἴῃς ἀϊνίης οΑ]- 
Ἰηρ, Ὀεϊονεά οὗ ἴῃς Εδίδεγ, Κερὶ βαίε ἴῃ 
7οβ8 Ομγίβι, ΜᾶῪ πιείου, ρεᾶοε δηά 
Ἰονς ὃς τὶν ρουτγαά ουξ ὑροη γου] 

τ. Ἰησοῦ Χριστοῦ δοῦλος. Τῆε βάλτε 
Ρῶγαβε ἰ8β υβεὰ Ὁγ 5:. ]ἀπιεβ ἰπ με [π- 
βογίροη ἴο Πὶβ ερίβεϊα, αἷϑο ὃν 81. Ρδὺ] 
ἰπ ἔοπι. ἀπά ῬΏϊ). [ἢ σ Ρεῖ. ἴπε ρῆγαβε 
υϑεὰᾶ ἰ5 ἀπόστολος ᾿Ἰ]. Χ., ἰῃ 2 Ρεῖ, δοῦλος 
καὶ ἀπόστολος. [{ 5, 1 τῃϊηΐκ, ἃ ταϊδία κα 
ἴο (ταηβὶαῖς δοῦλος Ὀγ ἰδς νγοτὰ “5ἷανς,᾽" 
πε πιοάετη οοπποίδιίοη οὗ ννῃϊοῇ 8 80 
ἀϊδέετγεηε ἔζοστα ἔμαὶ οἵ ἴῃς ασεεῖ νογά (ολ, 
2 Ὅος. ἱν. 5). ΎΒΠετε ἰδ ἢο ορροβίτίοῃ 
Βεΐνεθη δουλεία Δηά ἐλευθερία ἱπ [πε 
ΟὨ γί βεϊαπ᾽ 8 νυ ]Ππρ βασνίοθ. [τ ΟἠΪγ δ6- 
φοτη68 ἃ δουλεία ἱπ ἴῃς ορροβεὰ δΒεῆβε, 
ὙΒεη δα σεᾶβεβ ἴο ἴον ννῆδὲ ἰ8 σοτι- 
τηδηδεά δηά ἔεε 8 ἰἴ 88 δὴ Ὄχίεσηδὶ γοΐκε. 

ἀδελφὸς δὲ ᾿Ιακώβον. Ω͂ τις ἢν τ, 
δοῦλος Θεοῦ, ἀπόστολος δὲ ̓ ]. Χ. 8ες 
Ιπιτοάδυοστίοη οη τ[Π6 ἀπγρτον Ὡς ᾿ 

τοῖς ἐν Θεῷ πατρ πημένοις καὶ 
Ἰησοῦ Χριστῷ τετηρημένοις κλητοῖς. 
Οη δε τεδάϊη β 8ες ᾿πιγοἀπςτίοη οη ἴΠε 
ἔεχὲ. ὙΠε δαβίεσ γεδάϊηρ οὗ δοπις Μ89., 
γιασμένοις ἔοτ 14, 18. ῬγΟΌΔΌΪ 
ἽΝ ΠΌΟΙΑῚ τιχώωι ἦγ οἱ ἐν Χ, 
Ἰ. ὝΠετς ἰ8β Ὧο ῥγεοῖβε ρᾶσγδὶ δὶ εἰ ποτ ἔοσ 
ἐν Θεῷ ἦγ. οἵ ἔος Χριστῷ τετ. Τῆς ὑζγε- 
Ῥοβίτίοη ἐν 18 σοηβίδῃυν υϑεὰ ἴο Ἔχργαβ8 
ἔπε τεϊδιίοη ἱπ ψὩΟἢ δεϊίενεῖβ βιαπά ἴὸ 
ΟὨγίβε : πον γα ἱποογροζγαϊθὰ ἰπ Ηἰπὶ 48 
ἐῆε Ὀγᾶπομαβ ἱπ (ἢ νίηςα, 48 ἴῃς ἰ᾿ἰνίηρ 
δίοῃεβ ἰπ ἴῃ βρίγίτυδὶ ἰδτηρὶε, 45 ἴπῈ 
τ ΘΙΏΡε͵8 ἰη (με Ὀοάγ οὗ ψῃϊοἢ Ης 18 (ἃς 
Βεδά. 80 δεζα, “" Ὀεϊονεά 48 πιεπηῦθοῖ8 οὗ 
ΟἸτίδι, τεβεοιίίηρ δᾶοκ διί8. ρἱοσγίουβ 
ἱπιαρε᾽" ψουϊὰ Ὅς ἃ πδἴυγαὶ ὑπὰ δΑϑῪ 
φξοποορίίοη. [Πἱρπείοοι, σοτατηεηπρ οα 
ΟΟΙ. 11]. 12, ἐκλεκτοὶ τοῦ Θεοῦ, ἅγιοι καὶ 
ἠγαπημένοι, 584γΥγ8 ἴπαὶ ἰπ ἴῃς ΝΤ. τς 
ἰαϑὲ ννογὰ “" βΒεεπὶ8β ἴο Ὀ6 υδεά Δἰνγᾶγβ οὗ 
1:ῃς οὐ]εςίβ οὗ αοά᾽ 5 ἴονε,᾽ δυὶ ἰξ ἰ8 ἀϊἘῆ- 

ΟὟ τὸ 8ε6ὲ ἴῃς ρῥγοργίειν οὗ ἴῃς ρῆγαβε, 
“Βγείβγεη δεϊονεὰ Ὀγν ἀαοά ἰη αοά᾽". 
Ἠγαπημένοι ἰ8δ υβεὰ οὗ δε οὐ͵εςῖβ οὗ 
"αἷς ἶονε ἴῃ ΟἸελ. Πορι. ἶχ. 5, τῶν 
αὐτοῖς ἠγαπημένων τοὺς 
τιμῶσιν, ἀπὰ ἴμῈ οορηδῖς ἀγαπητοί ἰ8 
φοηβίδηεῖν ἀδεὰ ἰῃ [6 βᾶπι)ς βεπβα (85 
Ὀεῖονν νεσ. 3), 88 ΨῈ}} 88. ἰπ (ἢ βεηβὲε οὗ 
“ Βεϊονεά οὗ αοἄ". [2 ιπετείοσθ, να 
ἅτε ἴο τεϊδίη ἴῃς γεδάϊηρ, [ δπ) ἀϊβροβεὰ 
ἴο ἱηξεγργεῖ ἰξ 48 δαυϊναίϊεηξ ἴο 
«Ῥεϊονεά Ὀγ υδ ἴῃ τῆς Εδίδον,᾽" ἐ.4.,.“ θ6- 
Ιονεὰά «ἰῇ φιλαδελφία 45 ςμἰ]άτεη οὗ 
αοά,᾽" θυ 1 τπΐηκ ἰδὲ Ηοτὶ ἰβ τίρῃε ἴῃ 
οοηβίδετίηρ ἰῃδὶ ἐν μδ8 βαιεὰ 18 ρίδος 
ἴῃ ἴῆς ἰεχί. 8ες δῖ8 δείφξοέ Κεαάίηρς-, Ρ. 
τοῦ, μεγε ἰΐ 18 δυρ ρεβίςἀ τ[πᾶὶ ἐν τροαϊά 
Ὅε οπιίειεὰ Ὀείοτε Θεῷ Δηὰ ἰηβεγίεά Ὀεΐοτα 
Ἰησοῦ, εἰν ἴῃς δεῆβε “ἴο ἔδοβε ΨῆῸ 
πᾶνε ὕεεη ὑεϊονεᾶᾷ ὉνΥ τῇς Ἐδίμες, δηά 
Ψῆο πᾶνε Ὀδθη Κερί βαίε ἰῆ [ε8ι8 ἴτοστὴ 
18 τοπιρίδιίοπβ ἴο Ψῃϊο ἢ οἴπετβ πᾶνε 
βυςουπιθεά," ἠγαπημένοις Ὀείΐπρ [ο]οννεὰ 
ΌΥ ἃ ἀδλῖίνε οὗ τῇς ἀρεηΐῖ, 458 ἱἰπ Νεῆεηι. 
χῖ, )6, ἀγαπώμενος τῷ Θεῷ ἦν. 

τ δεῖ ἰἂς βυδβίδηίίνε οὗ κλητοῖς [8 
ΜΒ ἠγαπημένοις δηὦ τετηρημένοις 
ἅτε ργεάϊοδίεά. γε Βπὰ τῆς βαπὴς '8ὲ 
ἴῃ Αροο. χνὶϊ. 14 (νικήσουσιν) οἱ ᾿ 
αὐτοῦ κλητοὶ κι Ὗ ρολρὴ κι πιστοί, ἰπ 
51. Ρδυ} 8 ερίβεϊεβ, 848 ἰη σα. ἱ. 6, ἐν οἷς 
ἐστε καὶ ὑμεῖς, κλητοὶ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, ὦ 
Οος. ἱ. 24, κηρύσσομεν Χριστὸν ἐστανρω- 
μένον, ᾿Ιονδαίοις μὲν σκάνδαλον... 
αὐτοῖς δὲ τοῖς κλητοῖς Χριστὸν Θεοῦ 
δύναμιν. Ννε πᾶνε τηδὴν αχδιιρίθβ οὗ 
186 1ϑινίπε οΔΙΠπρ ἰπ τδ6 αοβρεῖβ, 48 ἴῃ 
τὰς οαβὲ οὗ δε Αροβεῖεβ (Μδῖξ. ἱν. 21, 
Ματῖ ὶ. 20) δπά π᾿ πε ραγδῦ]εβ οἵ 16 
Οτοδῖ ϑυρρεγ δηὰ (Ὡς 1ναθουγεγβ ἴῃ τῃς 
ΜΝιπεγαγά. ὙΤῇηΐβ ἰάδδ οἵὗὁὨἉἁ οδὶ!ΐηρ οὐ εἷςεο- 
τίοη ἰ8 ἀεγνεά ἔγοπι τς ΟΟΤ. 8:ες Ηοτι 8 
Ὡ.Οἡ 1 Ρεῖ. ἱ. σ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐκλεκ- 
τοῖς: “ὙΨΟ ρτεδξ οτπβ οἵ εἰεςιίοη ἃγε 
ϑροίβη οὗ ἱπ δε Ο.Τ., τῆς οδοοβίηρ οἵ 
[βγαεὶ,, δὴά ἰἣἢς οποοβίης οἱ βίῃηρὶς 
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Θεῷ πατρὶ ἠγαπημένοις ' καὶ ᾿Ιησοῦ Χριστῷ τετηρημένοις κλητοῖς. 
ἃ. ἔλεος ὑμῖν καὶ εἰρήνη καὶ ἀγάπη πληθυνθείη. 

3. ᾿Αγαπητοί, πᾶσαν σπουδὴν ποιούμενος γράφειν ὑμῖν περὶ τῆς 

1 ηγαπημενοις ΑΒ ἐδ; ηγιασμενοις ΚΕΡ, 

1δγϑοϊτεβ, οὐ Ὀοάϊεβ οἵ [8βγδεϊ 68, ἴὸ 
Ῥεγίοσπγη σασίαϊη ἔμπποιίοηβ ἴογ [βγαεὶ. 
ενν Τῆς οΔΙ Πρ δηὰ ἴῃς σποοβίῃρ ἱπιρὶν 
εᾶς ἢ οἵδε, τῆς οΑ]Ππρ Ὀεΐπρ τἰῃς ουϊινατά 
εχργεββίοη οὗ ἴῃς δηϊεοεάθδηι Ἵποοβίηρ, 
τς δοῖ ΌῪ ννῃϊςῃ ἰξ θερὶπβ ἴο ἔδκε οἴδεςϊ. 
Βοῖῃ ψνογάβ δι δία! ν πηατῖς τῆς ὑτε- 
βεηὶ βίδίς οὗ τῇς ρείϑοπβ δάάγε 88 
Ῥεΐηρ ἄυς το τῃε ἔτεε ἀρεπον οἵ ἀοά.. .. 
Ιῃ Θδυϊογοποσην (ϊν. 37) ἴῃ6 Ἑποοβίηρ, 
ΌΥ ἀοά [8 Δϑβογιδεὰ ἴο Ηἰβ οὐνὴ ἴονε οὗ 
ἴδγδεὶ : ἴῃς στουπά οὗὨ ἰξ ἰᾶγ ἰη Ηἰπιβεϊῇ, 
ποῖ ἴῃ ᾿βγδοὶ.. . . ΑΨ ἰβ τῆς εἰεςτίοη οὗ 
τα τεῦ οἵ ὑτίεδὲ νἱπὶπ 1δγϑοὶ ἔοσ ἔπε 
βᾶκε οἱ [βϑγδεὶ, δυο ἰ8 ἴῃς εοἰεςτίοη οὗ 
1βγδ6] ἔογ ἴπ6 βᾶκα οἵ ἴᾷς ψῃοῖς ΠυπΊδη 
τὰςε. ϑυςἢ 8180, 511}} πιογα οἱ εαγῖυ δηὰ 
επιρῃδείοδ!γ, ἰ8 τὰς εἰεςιίοη οὗἩ πε πεν 
Ιβγϑεὶ." ἘΕοζ ἃ βγῶ αγ υ8ς οἵ ἴῇς '᾿νογά 
04} ἴῃ Ιβαίδῃ, οὗ οἢ. χίν!. 12, χἹ!. 
1,7. Τῆς οδίεῖ ἀϊδεποιίοη Ὀεΐννεεη ἴῃς 
τῆς “οΔΠ|πρ ᾽" οὗ τῆε οἷά δηὰ οὗ ἐς μὸν 
ἀϊδρεπβαϊίοη ἰβ (παῖ {πε Τοσπλεσ 18 σαῖμεσ 
εχργεββίνς οἵ ἀἠβηϊν (" οαἹεὰ ὉγΥ τῃς 
πᾶπις οὗ αἀοἄ᾽ἢ, [με ἰαιίεσ οἵ ἰηνίἰβτίοη : 
Ὀυὶ τῇς ἴογπιοσ ἄρρεᾶζβ α͵80 ἰῃ ἴῆς Ν᾿. 
ἰῃ βιιο ρἤγαβεβ 8ἃ8 7Δπ|ε8 ἰΐ. 7, τὸ καλὸν 
ὄνομα τὸ ἐπικληθὲν ἐφ᾽ ὑμᾶς, ἀπά 1: Ρεῖ. 
ἰϊ, 9, ὑμεῖς δὲ γένος ἐκλεκτόν, βασίλειον 
ἱεράτευμα. .. λαὸς εἰς περιποίησιν. 
Τα τϑᾶβοη ἴου 51. [υἀςε᾽5 Πεγα οδασγδοίοσ- 
ἰϑίης ἴῃς οα]]εὰ 88 θεϊονεά δηά Κερῖ, ἰβ 
Ὀεσᾶυδϑε 6 48 ἵπ ἢῖ8 τηϊηᾶ οἴδειβ ννῇο 
δά Ὀεεη οδ]]εἄ, Ὀὰϊ μαὰ ροης δβίγαυ δηὰ 
ἱπουτγεὰ ἴῃς ψτδίῃ οὗ οὗ, 

ες. 2. Εοσ τῆς ϑαϊυϊδιίοῃ δεεὲ ΠΊΥ 
ποίε οη χαίρειν, [Δπ|ε8 ἷ. 1, Δηά Ηοτί᾿Β 
Ἔχοοϊ]εηΐ ποίε οα σα Ρεῖ. '. 2, χάριᾳ. .. 
πληθυνθείηυ δ'νε ἤηά ἔλεος ἀπά εἰρήνη 
)οἰπαά ἴῃ (δὶ. νὶ. 16, αηὰ νὰ ἴῃς δάάϊ- 
τίοη οὗ χάρις ἰῃ τ Τίπ,. ἱ. 2, 2 Τίπι. ἱ. 2, 
2 ]οῆη 3. Τῇ τηεσου οἵ ἀοά ἰ8 ἴΠ6 
ειουπά οὗἩ ρεδος, ψΠΙ ἢ ἰδ ρεγίεςιεά ἴῃ 
τῆς {δε πε οἱ αοά᾽ Β ἴονε ἰονναγάβ ἰῆεπι. 
ΤΒε νειῦ πληθυνθείη οςουτε ἰπ ἰῃς ϑαϊυία- 
τίοη ὈοΙῺ οὗ 1 Ρεῖεσ δπά 2 Ῥεῖεγ δπά ἰῃ 
Ώδη. νι. 25 (ἴπ ἴῃς ἰεἰίεσ οὔ ἢ αγίιβ), 
εἰρήνη ὑμῖν πληθνυνθείη, ο΄ τ ΤΏεΒβ8. ἰἰϊ, 
12, ὑμᾶς δὲ ὁ κύριος πλεονάσαι καὶ πε- 
ρισσεύσαι τῇ ἀγάπῃ εἰς ἀλλήλους. 
᾿Αγάπη (--ἴδε ἴονε οὗἠἨ αοἄ) οσουτβ 4180 
ἴῃ ἴῃς ΠηΔ] βαϊυϊδείοη οἵ 2 Οοσ, ἡ χάρις 
τ΄ κνυρίον Ἰησοῦ καὶ ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, 

δηᾶᾷ ἴῃ Ἐρῆ. εἰρήνη τοῖς ἀδελφοῖς καὶ. 
ἀγάπη μετὰ πίστεως ἀπὸ Θεοῦ πατρὸς 
καὶ Κν ὧν ἸΧ. οὐ τ ἽΝ Ἧι αὶ ὑμάκ 
ποταπὴν ἀγάπην εν ἡμῖν ὁ πατὴρ 
ἵνα τέκνα ὅν, κληθῶμεν, πῶς ννεει- 
οοἴτ᾽ ἢ. ἰβ “ΤΕς Ὠϊνίηε ἴονς ἰ8 ἱπδιδεὰ ἱπίο. 
16πὶ, 80 ἴμδὶ ἰξ ἰ8 τοῖς οἵνῃ, δπά δῬὲε- 
ςοπλεβ ἰπ ἴπεπ ἴς δβουτος οὗ ἃ ἀϊνίης 
᾿ς (οπι. χίτ. το). [π᾿ νἱτίας οὗὨ τ815 
εἴτ ἴπον ἀγα ἱπδρίγεά νυν ἃ ’ονε ννὩϊς ἢ 
18 πκοὸ τῆς ἴονες οὔ αοά, ἀπά ὈγῪ τ818 ἔπε 
{ΤῸ} οἰαίπι ἴῃς τἰε]ς οὗ σμ!]άγεη οὗ σοά 
88 Ῥδγίδκοῖβ ἰη Ηἰβ πδίυγθ, σἵ ]οῃπ ἰν. 7, 
19. ῳΤῇε βᾶπὶ)ς βαϊυϊδιίοη 18 υδεὰ ἰῇ 
τῆς Ἰεϊξετ οὗ τῆς ϑπιγγηδθδῃβ (ς. 156 Α.Ὁ.} 
εἰνίπα δῇ δοοουπὶ οὗ ἴῃς τηατίγτάοπι οἵ 
Ῥοΐγοαγρ, ἕλεος καὶ εἰρήνη καὶ ἀγάπη 
Θεοῦ πατρὸς καὶ Κυρίον ἡμῶν ἸΙ. Χ. πλη- 
θυνθείη. Τῆς τπουρῆϊ οἵ ἔλεος ἀπά 
ἀγάπη τεουτδ ἀρδίῃ ἰῃ νϑῖ. 21. 

Νν. 3, 4.--Κεαξοης 7ογ, Ὑνγγίεηρ. Ἡς. 
μιδὰ Ὀςεῃ ἱπιεπάϊηρ ἴἰὸ νντίϊς ἴο ἴπεπὶ οα 
τῆδῖ ν ϊ ἢ ἰ8 τῃε σοπηπίοη ἱπίεγεβι οὗ 8]] 
ΟὨ τι βιίδηβ, βαϊνδιίίοη ἐπγου ἢ ΟἸτίιβὲ, Ὀὰϊ 
νν) 88 σοπῃρεϊ]ς το ἀραπάοῃ ἢϊδ ἱπιεπίίοη 
ὉΥ πεὰνβ ΨΏΪΟΒ Πδᾶὰ τγεδοῃθά Βίτη οὗ ἃ 
βροοίδὶ ἄδηρεῖ " τὨτοαϊεηίηρ (ἢς αἀοβρεῦ 
οὔσε ἴοτ 81] ἀεινοτεά το ἴδε παστοῦ. Ηἰβ 
ἅἄυϊν πονν ννᾶ8 ἴὸ δ[1γ ὉΡ τε ΓΑ] ἴοὸ 
ἀείεηά τῃεῖγ [αι ἢ ἀραϊηϑὲ ἱπδίἀϊουβ 45- 
88}18, Ἰοηρ ἀρὸ ἴογεῖοϊἀ π᾿ δηςίεηϊ ρτο- 
ῬΏεον, οὗ ἱπιρίουβ θεῃ ψῆο βμουϊά 
οὔδηρσε ἰἢς ἀοοίτίηε οὗ αοἄ᾽ δ ἴτεε ρσδος 
ἰπῖο ἂἃπ ἐχουβε ἴογ ἰἰσεπουβηςδββ, δηὰ. 
ἄδὴν ἴμε οπἷν Μαβίεσ δπὰ οὖγ [μογά 
716808 ΟἸγίβε, 

γε. 3. ἀγαπητοί οσουτζβ ἰη νν. 17 ἀπά 
20, 4150 ἰῃ 2 Ῥεῖ. 11. 1, 8, 14, 17, 1 Ρεῖ. 
ἀϊ. ταὶ ἷν. 12 δηὰ ασῆεβ. [ξ 18 σοπηπΊοη 
ἐπ τῆς ἘΕρίβε]ῖεβ. οὐ Ἰοῆῦπ δπά οἵ Ραυὶ, 
βοπηεϊίτηεβ ἢ μον δἰίδοῃεά, 48 ἰπ 
(ον. χ. 1:4, ΡῃΪ]. ἢ, 12, δπὰ ἰβ οἴεη Ἰοἰπεά 
το ἀδελφοί, εβρεοία!!ν ἰπ ]ᾶπιεβ. Τῇ 
ἀγάπη οἵ νεῖ. 2 Ἰελάδ ὁπ ἴο ἴῃς ἀγαπητοί. 
Βεῖθ. ὙΠΕῪ ἅτε ἐμεπηβεῖνεβ ἀγαπητοί 
δεοδυβα ἴῃς ἴονε οὗ ἀαοά 8 βῃεά αὐγοδά 
ἰπ τὰεῖγ πελσίδ. 
πᾶσαν σπονδὴν ποιούμενοξ. ΕῸΓ 

πᾶσαν, δε6 ΠΥ Π. ΟΠ [Ἀπ|ε8β ἱ. 2, δηὰ 7, 
2 Ῥεῖ. ἱ. 5, σπ' ν πᾶσαν παρει. - 
καντεξ, '. 15, σπονδάσω ἔχειν ὑμᾶς 
μνήμην ποιεῖσθαι, Αἰδο Ιεοςς. Ογαέ. ν. Ῥ. 
9 ΡΝ πᾶσαν τὴν σπουδὴν περὶ τούτον’ 

5 Ἔοσ τ8ϊ8 β8ες ἴῃς ᾿πιτοδυςτίοη οἡ Εδεγ Ηετγεϑίςβ. 
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κοινῆς ἡμῶν σωτηρίας ἀνάγκην ἔσχον γράψαι 3 ὑμῖν παρακαλῶν 

ἐπαγωνίζεσθαι τῇ ἅπαξ παραδοθείσῃ τοῖς ἁγίοις πίστει. 

1 κοινης ἡμων] κ΄ ὑμῶν ΟΞ. ; οπι. μων ΚΙΡ Ὁ ; σωτηρια8) δάά. και ζωης δῇ. 

ὮἘγραψαι] γραφειν ξᾷ. 

ποιεῖσθαι, Ρίαιο, Επνέλγά. 304 «“, περὶ 
οὐδενὸς ἀξίων ἀναξίαν σπουδὴν ποιοῦνται. 
7.ἀς ννᾶβ ῬυϑῪ οἡ δηοίμε βυδ᾽εςῖ, νμεπ 
Ὦς τεςεἰνεά [ἢς πεννβ οὗ ἃ ἔγεβῃ ἀδῆροσ ἴο 
τῆς Οδυτοῖ, ννὨϊς ἢ δα ἔδϊε ἰξ ἢϊ8 ἀυΐγ ἴὸ 
τηεεὶ δὲ οπος. ΝΥ Βεῖμεσ ἃς ᾿ἱνεὰ τὸ 
ΤΑΙ Οὐ Ὧὶ5 δαὶ αῦ ἀδβίρῃ, δπὰ ννῃεῖπεΣ 
ἰξ ννᾶβ οὗ τπε παίυγε οὗ ἃ ἰγθδῖϊβε οἵ οὗ δῃ 
ερίβεϊς, να Κπονν ποῖ. [ἐ 18 ποϊθνοσίῃυ 
τηδι ἔπεσα 18 ἃ βί πη} ]ὰγ δ᾽] υδίοπ ἰῃ 2 Ρεΐδσ 
11. χ ἴο δὴ δᾶσ]ίεσ ἰεϊῖεγ ποὸνν ἰΙοϑδί. Οοπι- 
Ῥᾶτγε Βδτῃ. ἱν. 9,ς, πολλὰ δὲ θέλων γράφειν 
....- γράφειν ἐσπούδασα. 

κοινῆς σωτηρίας. (Γ΄. Τίϊ. ἱ. 4, κατὰ 
κοινὴν πίστιν, Ιρῃ. Εῤᾷ. 1... ὑπὲρ τοῦ 
κοινοῦ ὀνόματος καὶ ἐλπίδος νἸἢ 1ἰρι- 
ἴοοι᾽Β ἢ., 1.08. 4ηπέ. το. σ. 3 (Ηεζεκίδῃ 
θεβουρδι ἰβαίδῃ ἰο οδεν βδογίῃςβ) ὑπὲρ 
τῆς κοινῆς σωτηρίας. Βεάε εχρ᾽δὶπβ 48 
[ο]]οννβ : “ οπιηΐυπι εἰ θοϊογα πὶ σοτησημηΐβ 
εβῖ βᾶ]υ8, ἤἀ68, εἰ ἀϊ!εςιίο ΟἸτίδβε ᾿᾿. 16 
Ῥυϊβ οπ οπς 8ἰάε ἴῃς δάάγεβθ δε ννὰδ ὕγθ- 
Ῥατγίηρ οὔ ἴδε πιδὶπ ρτγίποίρὶεβ οὐ ΟὨσίβ- 
τἰαηϊεν (ργορδῦϊν ᾿νε τῇῆδυ ἴᾶκα νν. 20 δῃὰ 
21 48 ἃ βαπηρὶς οὗ ψδδιὶ 1818 ννουά ἤανα 
δεεη) δηά τὐγῃβ ἴο πε βρεοίδὶ ον] νΒῖ Β 
ν 48 ἴδεη ὑμτεδιεηίης ΩΣ δῶμ: ἊΝ 

ἀνάγκην ἔσχον γράψαι. (Οὐ. ἴυκε 
χῖν. 18, ἔχω ἀνάγκην ἡ χὰ αὐτόν, Ηεδ. 
νἱϊ. 27, αἷ., αἷἰδο Ρίαι. Οαίο Μὲὶ. 24, 
ἀνάγκην ἔσχεν ἐκβαλεῖν ἀσχημονοῦσαν 
τὴν γυναῖκα. ΤΠετε 8 8 ΒΓΏ]ΑΙ οοτη- 
δἰπαιίοη οἵ γράφειν ἀπά γράψαι ἴῃ 3 
7]οβπ 13. Τῆε δοσ. γράψαι, οςοηίγαείεά 
στῇ τῆς ρῥγεσεάϊπρ ῥγεβ. γράφειν, ἱπι- 
Ρ᾿Ϊ68 τῃδι τῆς πεν ερίβεϊ8 ΜΙ ἴο ὃ6 νντῖῖ- 
ἴδῃ δῖ οπος δηὰ ἽοουἹἱά ποῖ ὃς ρτγεραγοά 
ἴοτ δὲ ᾿ἰείβυσα, {κὰ τς οὴς ἢε δδά ρχε- 
νἱουδὶγ οοπιεπιρίαιεά. [τ 48 πὸ ννεῖ- 
οοπα ἴϑ5Κ: ““παοοαββι ννὰ8 ἰαϊὰ ὑροῦ 

ΡΝ ἜΤ ΒΟΌΣ Ν αγωνίζε τῇ ἅπαξ πα ε 
τοῖς ἁγίοις πίστει. “ΤΟ ςοηϊεπά ,)0γ (ῃς 
ταϊτ,᾽" αἰγτιοβὲ εαυΐϊναϊεηιϊ ἴο ἴδε ἀγώνισαι 
περὶ τὴς ἀληθείας ἱπ Θῖτ. ἱν. 28, ΒΕΘ 1 
Τί". νὶ. 12, ἢ γωνίζον τὸν καλὸν ἀγῶνα 
τῆς πίστεως, Δπὰ εἰς ὃ κοπιῶ ἀγωνιζόμε- 
νος, (ΟἹ. ἱ. 29ς. Ν'νε πιᾶὺ οοπιρᾶτε ἔπα- 
μύνειν, ἐπαναπαύειν νόμῳ, Βοπλ. ἰΐ. 17 
δηὰ ΟἸεπι. ϑέγορι. ἰἰϊ,, Ρ.. 553, ἐπαγωνιζό- 
μένος τῇ ὀδίῳ δόξῃ. [τ 15 ροββί δε (48 18 
βῆοντι γ ἴῃς [ΟἸ]οννίπρ Ἔχαπιρ 68) ἴοσ 
βρίτίτυδὶ Ὀ᾽ εβϑίη 8, οπσα ρίνεη, ἴο δε ἰοβῖ, 
ὉΠ|688 ψνῈ υ8ὲ Ἔνεσυ οῆοτγὶ τὸ πιδιπιδίη 
το. Τδε τεδεταριίοη ἔτοπὶ Ερυρί ννᾶβ 

ἃ ἴαςῖϊ, 48 θαρεΐβπι ἰηῖο ἔς παπὶς οὗ ΟΠτβὲ 
ἰ8 4 ἔαοϊ, Ὀμῖ, 1η1688 1ξ ἴδ θογὴα ἰη πχϊηὰ 
δηὰ δοϊεᾶ ὕροη, ἴΠς ἴδοὶ ἰο5ε8 [18 εἴ δου. 

τῇ ἅπαξ παραδοθείσῃ τοῖς ἁγίοις 
πίστει. Τῆς Ψοτὰ πίστις δεῖς ἰβ ποῖ 
υιϑοὰ 1ῃ ἰΐ8 ᾿χἰ ΠΊΆΣΥ 86 η86 οὗ ἃ βυ δ]εσίνα 
εε!πρ οὗ ἰσυδὲ ος δε δῖ, ὈὰῈ ἴῃ δα 
βεοοπάδγυ βεηβε οὗ ἴῃς τπίηρς δεϊϊενεά, 
πε Ττυϊῇ οΥ ἴπε ἀοβρεῖ, 48 ἴῃ νεῖ. 20 
Ῥεῖονν, 64]. ᾿ἰ. 23, ὁ διώκων ἡμᾶς ποτε 
γῦν εὐαγγελίζεται τὴν πίστιν ἦν ποτε 
ἐπόρθει, 4150 ΑΔ]. ἰϊϊ. 23, ΡΒ]. ἱ. 27, 
συναθλοῦντες τῇ πίστει τοῦ εὐαγγελίον, 
πεῖς δες Πἰρμτοοῖ, Αςῖϑ νὶ. 7. [ἡ τδς 
βᾶιης γᾶν ἐλπίς 5 υδεά ἴῃ 84 οοποζοῖα 
86ῃ86 ίογ ἴδε οὈ)εςῖ ος στοιπά οὗ δορε (848 
ἱπ (οἱ. ἱ. 5, τὴν ἐλπίδα τὴν ἀποκειμένην 
ὑμῖν, τ Τίπι. ἱ τ, Ἰησοῦ Χριστοῦ τῆς 
ἐλπίδος ἡμῶν, Τίς. 11. 13, προσδεχόμενοι 
τὴν μακαρίαν ἐλπίδα), ἀπὰ φόβος ίοτ τῃς 
οὔ͵εοὶ οἵ ἔεασ, Εοπι. χιϊ. 3, τ Ῥεῖ. {. 
14. 

ἅπαξ. ὕ}εὲεὰ Πετε ἴῃ [18 οἰαβϑίςδὶ βεῦβϑε 
“Ὅῃ0Ε6 ἴοσ 811,᾽" 258 Ὀεΐοὶν νεσ. 5, ἀπά ἱπ 
δε. νὶ. 4, τοὺς ἅπαξ φωτισθέντας, ἐῤ. 
ἷχ. 26, 27, χ. 2, 1 Ῥεῖ. |ϊ, τ8. ΤΗὶδβ εχ- 
οἴυάεβ ἴῃς πονεϊτῖεβ οὐ τῆς [ἰΡεγιπεβ, 
ο΄. ἀαϊὶ. ἱ. 9.Ὦ Ὑῆε ἰδίεσ βεῆβς “οῇ οπε 
οςςδβίοῃ ᾽ 18 ἐοῃηὰ ἴῃ 2 (ος. χί. 25, ἅπαξ 
ἐλιθάσθην, τ ΤἼεΒβ5. ἰἰ. 18, καὶ ἅπαξ καὶ 
δὶς ἠθελήσαμεν ἐλθεῖν. 

παραδεθεέξρῃ. ΟΓΡ Ῥηΐο Μ. ἱ. 387, 
πιστεύει τοῖς ἅπαξ παραδοθεῖσι. ΤῊΣ 
ΟΠ είβεϊδπ ἐγαάϊτίοη 15 οοπδίδηςυ γείετγεά 
ἴο ὈΥ ἴδε Ἐδίδμεσβ, 48 ὉΥ ΟἹ πὶ. ΑἹ. δὲγ. 
νἱΐ, ννδετγε ννὲ τεδά οἵ ἡ ἀληθὴς παράδοσις 
Ῥ.- 845), ἧ ἐκκλησιαστικὴ π. (Ρ. 800), 

θεία π. (ρ. 896), ἡ πάντων τῶν 
ἀποστόλων π. (Ρ. 900), αἱ τοῦ Χριστοῦ 
π᾿ (ρ. 901), ἀπά ἐνϑὴ ἰῃ τε Ν. 7. 45 ἴῃ 
1 Οος. χί. 2, κάθως παρέδωκα ὑμῖν τὰς 

ις κατέχετε, 2 ΤΏ688. ἰΐ. 15, 
ι Τίπι. νὶ. 20, τὴν παραθήκην φύλαξον. 
Ἐοτ δῃ δοοουηῖ οἵ {πὸ ρτδάυδὶ ἐογπιδίίοη 
οὗ ἴῃς Οτεεά, 5ες Α. Ε. Βυτηβ 7πέγοάμε- 
ἐΐοπ ἐο ἐμέ Ογεεάς, ςὮ. 1ἴ., 1809, ἀπά οοπ- 

ὕϑεά ρεπεσγαῖν οἵ ΟἸγὶ8- 
τἴδηβ ψῇο ψεσγε οοηβεογαίεά δηὰ οδι]εὰ ἴὸ 
Ὀε ΠοΙ͂Υ, 48 ἰπ τ Οογ. ἱ. 2, ΡὨΪ]. ἰ. τὶ νἤοτα 
δεε Τἰρμείοοι. Τὰ νοζὰ Ἴοοηϊαὶπβ δῃ 
ἌΡρεαὶ ἰο {πε Ὀγείδγεη ἴο βιαπᾶ ἔδϑβε 
ἀραϊηβε {86 τεδομίπρ ἀπά ργαςείος οἵ ἴπε 
1ϑεγίποβ. 
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4: παρεισεδύησαν ' γάρ τινες ἄνθρωποι, οἱ πάλαι προγεγραμμένοι 

εἰς τοῦτο τὸ κρίμα, ἀσεβεῖς, τὴν τοῦ Θεοῦ ἡμῶν χάριτα μετατιθέν-. 

1 παρεισεδνησαν Β, ΝΗ; παρεισεῦνσαν ΜΒΑΟΚΙΡ - Τί,, Ττοξ. 

256 

γεσ. 4. Ναίμγε οὗ ἐκλε ΤἈγεαίεπσα 
Ῥαηρεν. [Ι ἰδ βιβλϊτηγ; ἰδ ἰ8 βεγίουϑ 
ἐπουρῇ ἴο Βᾶνς Ῥεεπ ῥγεάϊοιεά Ἰοηρ ἀρ; 
[18 οβγαοιϊεσίβεϊς 18 ἱτηρίειυ, ββονηηρ ἰἴ- 
"ει Ι τε ̓λδηποῦῖιλα ταϊβυβε οὗ δε 

ὈΒρεϊ οἱ 8 ἔτος σγάᾶςε, ἀπά ἱπ ἴῃς 
Φερ! οἵ ἀαοἁ «ἀπά Οῇτίβι, γά 

εἴ. 4. ισεδύησαν τινες 
ἄνθρωποι. Εοτ τὨϊ5 ἔοττι νυ ἢ Α ουπὰ 
πῃ Β δηὰά δδοριεὰ ὃγ ΝΗ, Μείιο οἰῖεβ 
διεκδνῆναι ἴῃ Ηίρροοτ. ἰ. δοσ, δηὰ οοῦ- 
Ῥᾶτεβ ἐφύην, ἐρρύην. ὙΤΏς δος. ἰβ πεῖ 
υδεὰ ψ ἢ τῆς εςὶ ἴοτοα, 48 ἰῃ νεσ. σὰ 
ἐπορεύθησαν, εἴς. οὐ ΒΙΔ55, Ογ. Ρ- 109, 
ΤΩΥ εὐϊτίοη οὗ 51. [4π|685, ΣΕ ςοἷϊ,, ἀπά Ὠτ. 
Ννευπιουτ ποτε οἰϊεὰ, Τῆς νετῦ οσουτ 
ἰη Ὀεχηδάεβ 178, ἄδικος παρεισϑύνων 
λόγος εἰς τὰς τῶν δικαστῶν γνώμας οὐκ 
ἐᾷ σννορᾶν τὴν ἀλήθειαν, Οἴεπι. ΑἹ. Ρ. 
650. ὅπως εἰς τὴν τῶν αἰνιγμάτων ἔννοιαν 

λαθραίως 
. Μ. ιμα 

ἐκλνόμενα ἑώρα, ἄλλα δὲ παρε 
μοχθηρά, οἵπετ ἐχδπιρῖεβ ἰη ννεῖδβι. Τῆς 
ποῦη παρε Οὐουτβ ἰη Βάγῃ. ἱϊ, 
10, ἷν. 9, ἀντι ἵνα Νω σχῇ 
παρείσδυσι ν ὁ ας, ΟἸΙεπι. ΑἸ. Ρ. 189, 

πρός ίσδυσι 

εϑι15 Ηϊπιδει, Μαῖξ. νἱὶ. 15, π' ετε 
ὃ τῶν ψενδοπροφητῶν, οἴτινες ἔρ- 

ὅρηῖαι πρὸς ὑμᾶς ἐν ἐνδύμασι προβάτων, 
σωθεν δέ εἰσι λύκοι ἅρπαγες, ο΄ Αοἰδ 

Χχ. 29, 30, ἀη ἱπιτοδυςείοη οἡ [ἃς ΕΔΙΥ 
Ἠετζεβίεβ ἴῃ τ ἴάγρεγ εὐϊιίοῃ. 

οἱ πάλαι προγεγραμμένοι εἰς τοῦτο τὸ 
κρίμα. ““Βεείρηαϊεά οἵ οἷά ἔος τπ 8 
)υάρτηεπιε.᾽" ΟἿ 2 Ῥεῖ. ἵ!. 3, οἷς τὸ κρίμα 
ἔκπαλαι οὐκ . Τῆς νογά πάλαι 

Ρτεοϊυάεβ {δε βυρροείείοη ἔδαῖ ἔπε βεοοηὰ 
ερίβε!ε οἵ Ρεῖεσ οδῃ ὃς τείειτεά ἴο." Τῆς 
Δ|]υδίοπ [8 ἴο [ἢ 6 Ὀοοῖκ οὗ Εποςἢ αυοίεά ἴῃ 
νν. 14, 15. Ιὴῃ νεῖ. 18 ὑεῖονν ἴῃς βδπις 
ννλγηϊηρ ἰ58 βαϊὰ ἴο πᾶνε ὑεεη ρίνεη ΟΥ̓ 
τς Αροβεῖεβ. Τῆς ρῆγδϑβε οἱ προγ. ἰδ 'π 
Δρροβιξίοη ἴο τινες ἄνθρωποι, Ἂ Θαὶ. 
ἷ. 7 ψῖῖὰ Γυἱρδείοοι᾽ 5 ἢ., ΤυΚο χνὶϊϊ. ο, 
εἶπεν δὲ πρός τινας τοὺς πεποιθότας 
γμϑδ ἑαντοῖς. ἀνόγιρι ̓ ξ λονθω 4: 

γὰρ προεγ εἰς ραν 
διδασκαλίαν ἐγ, Τῆς νοσά ἰβ ἰη- 
τεηδεά το δον ὑπαὶ το ἅτὰ δἰγεδάυν 
ἀοοπιεὰ το ρυπίϑῃπηεπε 85 Ἂπεηΐϊοβ οὗ 
αοά. ΑΒ βυςἢ ἴμεν ἀγα ἴο ὃς βῃυηπεοά 
ὉῪ τῆς (δῖα, θὰς ποὶ ἴο ὃς ἐεατγεά, 
Ῥεοδιιβεα, ἀδηρεγουβ 28 ἴμεν ΠΊΔΥ 86 ΕΠ), 
πον οαπηοῖ αἱΐεσ ἴπε Ὀἰνίπα ρυγροβε. 
Ὁτ. σβδβε οοτηραγεβ Ηοσῖ᾽ 5 ἰηίεγεβηρ 
ποῖα ου ἵ Ρεῖεσ 1Ϊ. 8, εἰς ὃ καὶ ἐτέθησαν. 
ΒΥ “1815᾽ ϑρίτια υηδετείαπάβ “τδδὶ 
ἡυάρπιεπε ψὨοΝ 1 ἀπὸ πον ἀρουΐ ἴο ἀε- 
εἷἶαγα," ἐ.ε., ἴῃς οοηδεπηηδίίοη ςοηϊδιηοὰ 
ἴῃ τῃ6 ψοτγὰ ἀσεβεῖς υδεά Όγ δοπιε ἀποίθης 
ντῖῖει. Ζαδη ποννενοσ τεπιδικβ ἴμδὶ 
οὗτος υϑυλν τεΐεσβ τὸ ψῆδὶ ργοσεάεβ, 
δηὰᾶ ὃ νου! Ἀμκὰ τοῦτο ετε (ἢ Ηοῦ- 
τοδπη) 88 τείεσγιηρ ἴὸ παρεισεδύησαν. 
Βεῖζες ἔπδῃ τῃϊ8 ἰορίςαὶ γεΐεσγοπος ἴο βοῦγθ 
[γποεῦιπε οἵ βυςοεεάϊηρ Μογὰ ἰ5, 1 (μΐηκ, 

Ὡρε} 5 ἐχρίδηδιίοη “τ 6 ον ἱπηρεπά- 
πᾳ Ἰυάφπιεηι,"" ΑῥοΞίοἶο ἑανε φιαξε οαγ- 
μπεηίφ ῥαπαπι. 

ἀσεβεῖς. ΤΐβΒ ψνοτά πιᾶὺ ὃς δἰπιοβὲ 
βδιὰ ἴο ρὶνε ἴῃς Κεγηοίε ἴο ἴῃς Ἐρίδβιϊς 
ο΄. νν. 15, 18) 88 ἰξ ἄοεβ ἴο ἴδε Βοοῖ οἵ 
ποςῆ. 
τὴν τοῦ Θεοῦ ἡμῶν χάριτα 

τιθέντες εἰς ἀσέλγειαν. ΔΤ {818 6 
ΤΑΔΥ οομηρᾶῖς 1 Ρεῖες ἰϊ. τό, μὴ ὡς 
ἐπικάλυμμα ἔχοντες τὴς κακίας τὴν 
ἐλευθερίαν, 2 Ῥεῖες ἰΪ. 19, ἐλευθερίαν 
ἐπαγγελλόμενοι, [ἰϊ. τό, ά τινα, 
ἃ οἱ ἀμαθεῖς στρεβλοῦσιν πρὸς τὴν ἰδίαν 
αὐτῶν ἀπώλειαν, Κοῃ). [1]. Οῷ1, 2, 5-8 (1 
ταῦ ἰβ Ἰυδιϊβεά Ὁγ ἔτεε ρτᾶςε δηά ποῖ ὈΥῪ 
ψοτκβ, τπθη νοσκβ ἅτε ἀπηθοδββαυ), ἐδ. 
νἱ 1, 15, νὴ. 21, σ Οου. νΐί. 12, χ. 23 ἔ,, 
]οδη νἱῖϊϊ, 32-36, α4]. ν. 13, ὑμεῖς ἐπ᾿ 
ἐλευθερίᾳ ἐκλήθητε" μόνον μὴ τὴν 

5 ΖΑη, ἰξ ἰβ ἔγυςα, ΟΠ] οννίης ϑοποῖς ἀπά οἴδβεῦβ, ἀῦριεβ ἰῃ ἔανους οὗ ἐΐ8 γείεγεῃος, 
μοι ἀΐῃ 
ΨΕΓΥ 

1ηδὲ πάλαι πιᾶγ δὲ εηυίϊναϊεπι τὸ “ἸΔΐεῖγ "ἢ; δηὰ ἴδε ψογά 18 οὗ οουτγβα 
δεῖς ἰῃ πιοδηΐπρ; δυῖ ὑη]688 ἴ86 ςοηίγαβι τηᾶκαβ ἱΐ οἶδα τπδὶ [Π6 τείεσεηος 

ἷβ ἴο ἃ τοσεπὶ ραβί, 1 τῃΐηκ νγὲ ἅτε θουηά ἴο δβείρτι ἴο ἴῃς νγογὰ 18 πιϑυὶ ἕοτοε, 
Ἔδβρεοῖδ!ν ἤδσε, βεσα ἰΐ βιδπάβ ἢγϑῖ, ξἰνίη 
δηᾷὰ ἰ8 ἔυτῖμεσ σοηβτηχεὰ δηὰ εἐχρίδἰηθὰ ὃγ ἔ 

τῆς ἴοπα 88 ἴἃ ψγεσε ἴο ψ δαὶ 90] οΟννΒ, 
ἀπὸ ᾿Αδάμ ἰπ νετ. 14. 
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τες εἰς ἀσέλγειαν καὶ τὸν μόνον δεσπότην ' καὶ κύριον ἡμῶν ᾿Ιησοῦν 

1 δεσποτην] δά. θεον ΚΙΡ, δ5γτγ. ἕ- 

ἐλευθερίαν εἰς ἀφορμὴν τῇ σαρκί. Εοτ 
μετατιθέντες βεε (Δ]. ἱ, 6, ἴοΓ γειαν 
2 Ῥεῖετν 1Ϊ. 2, πολλοὶ ἐξακολονθήσονσιν 
αὐτῶν ταῖς ἀσελγείαις, ἐδ. ἰΐ. 7, 18, 
1 Ῥεῖεσ ἵν. 3, ἀπὰ 1ἰρπείοος οἡ Οδὶ. 
Υ. 19, “Α πιᾶῃ πιᾶῪ Ὀς ἀκάθαρτος ἀπά 
Πἰάε δίβ βίη : δε ἄοεβ ποῖ Ὀεοοπια 
ἀσελγής ὑπ] ἢε 5ῇοοκβ ριθ]1ς ἀδσεπου. 
Ιῃ οἰαββίοδὶ ατεεῖς τῆς ψογά ἀσέλγεια 
δεπεγα!ν 58 πὶῆεβ ἱπβοΐθεηςα ογ νἱοΐδηος 
ἰονναγὰβ ἀποίμαγ. .., [ἢ τῆς ἰδίοσ ἰδηρ- 
ὑᾶρα ἴῃς ρῥτοπιίπεης ἰάθα 8 βθηβυδὶ ΠΥ 
«ον ο΄, Ῥοϊγδ. χχχνίϊ, 2, πολλὴ δέ τις 
ἀσέλγεια καὶ περὶ τὰς σωματικὰς 
ἐπιθυμίας αὐτῷ συνεξηκολούθει. ΤὨυ8 
ἰξ μᾶ8 τῆυσἢ ἴῆς δᾶπιε τϑηρςε οὗἉ πιοδηΐπρ 
48 ὕβρις ". Οη ἴδε τησδηίηρ οὗ χάρις 
δες Εοδίηβοη, Εῤάες. Ρ. 22: ἢ, Τῆε 
ἔοιταη χάριν ἰβ8 υδεά εἰβεινῃεῖς ἱπ' ἴ86 
Ν.Τ., Ἔχοερὶ ἴῃ Αςῖβ χχίν, 27. 

τὸν δεσπότην καὶ κύριον ἡμῶν 
Ἰησοῦν Χριστὸν ἀρνούμενοι. 80 2 Ρεῖετ 
.1. 1, τὸν ἀγοράσαντα αὐτοὺς δεσπότην 
ἀρνούμενοι. Οη {δε ἀεηπία! οὗὁἨ αἀοά δηὰ 
ΟὨείβε βεθ 1 Ϊομη ἰΐϊ. 22, οὗτός ἐστιν ὁ 
ἀντίχριστος, ὁ ἀρνούμενος τὸν πατέρα 
καὶ τὸν υἱόν, Τίϊ. 1. 16, Θεὸν ὁμολογοῦσιν 
εἰδέναι, τοῖς δὲ ἔργοις ἀρνοῦνται βἔελυκ. 
τοὶ ἡῤῥεβητ ργόξεριον καὶ πρὸς πᾶν 

ν μοι, ἃἴῖ. χ. 33, 
ὅτι, ἂν σηταί με ἔμπροσθεν τῶν 
ἀνθρώπων, νήσομαι κἀγὼ αὐτὸν 
-π τοῦ πατρός μον, ἐδ. χχνΐ. 70 

(Ῥείεσ᾿ Β ἀθηΐα). ϑυςῃ ἀεηΐαὶ 18 οὴς οὗ 
τς 8ϊη8 ποιοεὰ ἴῃ τῆς Ὀοοκκ οἵ ἘἙποςῦ, 
χχχν!. 2: “ΒΕ ἴῃς Εἰρδίοουβ Οπα 
ΒΑ] ἀρρεᾶσ ... ὕβεῖς Ψ}} ὃς τῆς 
ἀννεϊπρ οὐἨ τῆς βἰππεῖβ ἀπὰ ψμεῖς τΠα 
τεβιϊη σ- ρίδος οἵ ἴῆοβε ψῆο πᾶνε ἀεηϊεά 
τῆς Ιμοτγὰ οἵ ϑριγιἐβ ἡ ̓" 76. χΙὶ. 2, χὶν. 2, 
χἰνὶ. 7, ΧΙν 1. τὸ : “ ὙΠοῪ ΨἹ]] (411 δηὰ ποῖ 
τῖϑε δραίῃ . .. ἴοσ 18 6Ὁ μάνα ἀεηϊεά ἴῃς 
1μοτὰ οὗ ϑρίγι 8 δαπιὰ Ηἰ8 Αποϊπιεά ", 
Ὑνο φυεβεῖοηβ ᾶνε Ὀδεη ταϊβεὰ 38 ἴοὸ 

1μ6 τηεδηίηρ οὗ δε ἰαχί, (1) ἰδ τ. μόνον 
δεσπότην (ο Ὀ6ὲ υπάετειοοά οἵἉ ἴῃς ὅοη, 
(2) ννδὲ ἰβ τῆς ἔοτος οὗ ἀρνεῖσθαι) ΤΒε 
οδ]εοϊίοη ἴἰο υπάετγβίαπάϊηρ δεσπότης οὗ 
οὖς Ἰμοτὰ ἰ8 τπδξ ἴῃ ὄνεγυ Οἵπεσ ρᾶββαρα 
ἴθ τὲ ΝΑΙΤ., ψβεσε δε οσουτζδ, 
εχοερὲ ἰῃ 2 Ῥεῖοσ ἴϊ. σ (ὁπ ψηΐ ἢ 5εε η.), 
ἐξ 18 δβροκεὴ οὗ αοά ἴδε Βαίδπες; δδῖ, 
1818 θεῖηρ τῆς οᾶ86, ἰξ ἰΒ ἀϊθῆς ας το πη άετ- 
βίδηδ ον ΟἸγίβε ςδη ὃς οδ]]εὰ τὸν μόνον 

ν. [{ 866Π18 ἴο π|6 ἃ οσοεὰ εχ- 
Ραῃαιίου ἴο 88 ἴμδὶ ἔπε ρῆγαβε μόνος 

μᾶ8 τοίδσοπος ΟἿΪΥ ἴὸ οἱβοσ 
ΘΆΤΏΙΥ πγᾶδίετβ. ΝῸ [εν οουϊὰ υς ἰξ ἴῃ 

118 ςοπποχίοη 'νἱΐμπουξ ἐπι ηκίπρ οὗ ἴδε 
οπε Μδβίεγ ἰη ἤεᾶνεπ. Αραίη μόνος ἰ5 
εἰβενμοσο υϑεὰ οὗ ἔπε Εδίπεσ οπΪυ, 88 ἱπ 
]οδπ ν. 44, τὴν δόξαν τὴν παρὰ τοῦ 
μόνον Θεοῦ οὐ ζητεῖτε, χνὶ!. 3, ἵνα 
γινώσκωσίν σε τὸν μόνον ἀληθινὸν Θεὸν 
οπι. χνΐ. 27, μόνῳ σόφῳ Θεῷ διὰ ᾿Ιησοῦ 
Χριστοῦ, τ Τίπι. ἱ. 17, τῷ ἴ τῶν 
αἰώνων. .. μόνῳ Θεῷ τιμὴ κ. δόξα, 
ἐδ. νὶ. 15, τό, ὁ μακάριος κ. μόνος 
δυνάστης ὁ μόνος ἔχων ἀθανασίαν, ἀπά 
ὉΥ 7.ἀςε Πἰπιδαὶέ, θεῖον 25, μόνῳ Θεῷ 
σωτῆρι ἡμῶν διὰ Ἰ]. Χ., τοῦ κνρίον ἡμῶν, 
δόξα. εἴδῖ. αυοῖεβ βενεσγαὶ ραββᾶρ8β 
ἵπ ψπῖοἢ Ιοβερθυβ βρεακβ οἵ αοά δ8 
ὁ μόνος δεσπότης. Οη {πε οἵδες Βαπά, 
τῆς ρῆτγδδς, 8ο [δ Κεῃ, δεεπ18 ἴο ςοπέγδάϊοι 
ἴδε ρεπεσαὶ γυῖς δῖ, Ώεγα ἔννο ΠουΏΒ, 
ἀεποξίηρ διε δαῖεβ, ᾶσε Ἰοϊπεά ὃΥ καί, 15 
τὰς ατγεοὶα 18 ργεῆχϑά το {πε ὅσβι πουῃ 
οηἶἷγ, ἴῃς βεοοηᾶ πουη Ὁ] ἴῃ Ὅς Δῃ 
αἰαίδυϊε οὗ ἴδ6 βᾶπιε βυδήεςῖ. [Ι͂η ἴδε 
Ῥιεβεηῖ οᾶ8ε, ἤόνένεσ, ἰἢς βεςοηᾶ πουη 
(κύριον) Ῥεϊοπρβ ἴο (ς οἶδββ οἵ ννογάβ 
ἉΜΏΙΘΙ τῇᾶῪ διδηᾶ νἱπουϊ τπς δγιῖςϊε, βεὲ 
ννίπεσ, Ρρ. 147-63. Α.ὄδἰπηῆαγ ἀουδεξαὶ 
οΆ86 ἰβ [ουηὰ ἴη ΤΊΣ. ᾿Ϊ. 13, πὶ όμενοι 
τὴν μακαρίαν ἐλπίδα καὶ ἐπιφάνειαν τῆς 
δόξης τοῦ μεγάλον Θεοῦ καὶ σωτῆρος 
ἡμῶν Χ,Ἰ. ὃς ἔδωκεν ἑαντὸν ὑπὲρ ἡμῶν 
γα λυτρώσηται ἡμᾶς, ψΒεῖε 4ἴε0 1 
βῃουϊὰ ἴδκε τοῦ μεγάλον Θεοῦ ἴο ταΐεΓ 
ἴο ἴδς δίδει. Οἵδεσ ἜἽχαπιρίεβ οὗ ἴῃ 8 
βαῖης Κίπά δε Ερῆ. ν. 5, οὐκ ἔχει 
κληρονομίαν ἐν τῇ εἰᾳ τοῦ Χριστοῦ 
καὶ Θεοῦ (ννετε ΑἸΓ. ποίε8 “γε σαπποὶ 
ΒΔέεϊΥ Β8Ὺ πεῖ (πδὲ (6 βδηὶς Ῥεΐβοπ 
8 ἱπιεηάεά ὃν Χ. κ. Θεοῦ πιεγεὶν οα 
δοοουπὲ οὗἩ ἴδε οπιδβίοη οὗ ῃε αγῖ. ; ἔοσ 
(1) δὴν ἱπισοάυοοη οὗ βυςἢ ἃ ρῥγεάϊςτίοη 
τερατάϊηρ ΟἸγίδὲ ψουἹὰ ἤεγα ὃς πιδηΐ- 
ἴδϑε!ν οἂὖἱ οἵ ρίαςε, (2) Θεός 18 80 ἔτο- 
υοπο δπδγίῃγουβ ὑπαὶ ἰξ ἰβ ποὶ βαε ἴο 
ϑτουηά ΔΠΥ Βυςἢ ἱπίεγεποθ οἡ ἰἴ8 υδεὲ 
Ἐςτε),᾽" 2 Τῇεβδ. ἱ. 12, ὅπως ἐνδοξασθῇ τὸ 
ὄνομα τοῦ κυρίον ἡμῶν Ἰησοῦ ἐν ὑμῖν 
καὶ ὑμεῖς ἐν αὐτῷ κατὰ τὴν χάριν τοῦ 
Θεοῦ ὑμῶν καὶ κυρίον ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ ; 
ι Τίπι. ν. 21 (ς. 2 Τίπι. ἱν. 1), διαμαρ- 
τύ ι ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ καὶ Χριστοῦ 
ἐγμμ καὶ τῶν πλεκτὸν ἀγγέλῳ: ΜΠ ΐΟΒ 
[ο͵ βἴοπ Ἔχρ  δἱπϑ καλῶ τὸν 
Θεὸν καὶ τὸν υἱὸν μέ διιάλιος Ρεΐεσ 101, 
ἐν δικαιοσύνῃ τοῦ Θεοῦ ἡμῶν καὶ σωτῆρος 
Ἰησοῦ Χριστοῦ, πεῖ 8ε6ὲ τ π. ΤΒς 
ἀεηΐα! οἱ τς οἡἱν Μαβῖες ἀπά οὖσ Ἰνοσά 
]εβὺβ Ομ τῖδεὲ τηδὺ ὃς ἱτηρ οί, βῆονγῃ ὉῪ 
τοῖς οοηδυςι, τὨουρῃ ποῖ δβδβεσίεά ἴῃ 
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Χριστὸν ἀρνούμενοι. 

ΙΟΥΔΑ ΕἘΠΙΣΤΟΛΗ “- 

5. Ὑπομνῆσαι δὲ ὑμᾶς βούλομαι, εἰδότας 
πάντα," ὅτι ὃ Κύριος ὃ ἅπαξ λαὸν " ἐκ γῆς Αἰγύπτου σώσας τὸ δεύτε- 

μας παντα ΝΕ ΚΙ, 31 δγτγ. ΟἹσεπι. ΤΒοορΒ. Οεοοη, Ἐν 
οὐὲ 13 νυΐξ. ΤΙ, Ττερο Υν ς απαξ παντα Α' 

3 δτι ΑΒ βυιβ; δά. ὁ ΟἾΚΙ, βυτρ. 
Ἡ; απαξ παντας 

απαξ παντα Β; 
. (5ε,, Κεαά. Ῥ. το6). 

5 κυριος ΦΟΚΙ, βγτὰ; Ιησονς ΑΒ Ὁ ; θεος (5 ϑγτρ, ΟἹ πὶ. 
4 «παξ λαον ἐν, 68, ἰο]., βγττ., ΒΟΙ. (οτι ἀπαξ [ησ΄. λαον) βῆ. ἀτηι. Ὠϊά. Οδβαιοά.; 

λαον απαξ ΟἸετ. ; λαον ΑΒΟΙ,, Τὶ., 

νοτὰ, 25 ἰη Τίς. ἱ. τό; δυὲ ἰξ ἰ8 τῆοτα 
πδἴυγα!ν τδίκεη 458 ἐχρ οὶ, 88 ἴπ 1 ]ο μη 
ἱϊ. 22, ῇεγε ννεβίοοιϊ ποῖεβ (ῃδΐ ἃ οοπι- 
του ποις ἔπεογυ τι 88 ἴπδὶ “τῆς Αδοη 
ΟἸὨγίϑε ̓  ἀεβοεπἀεὰ υ τῆς τδῃ [6588 
δἰ Ηἰδ8 Ὀαριίβηι δηὰ ἰεῖι Ηἰπι Ὀεΐογε Ηἷβ8 
Ῥαββίοῃ. οδε Ψ8Ο δεϊὰ δυο ἃ ἄοο- 
«τῆς ἀεηϊεὰ . . . ἴῃε υπίοῃ οὗ {πε ἀϊνίης 
δῃὰ μυπιδη ἴῃ οπε Ῥείδοη.. . δηὰ (Πἰ8 
ἄδπίᾷ] ἱπνοῖνεβ ἔπε 1988 οὗ τῆς Ἐδίμεσ, 
ποῖ οηἷν Ὀεοδιβε τῃς ἰάεαβ οἵ βοπβῃὶρ 
δηὰ ἕλιποσβοοᾶ γε Ἴοιτγεϊδίϊνα, Ὀὰϊ ὃε- 
ολυδε.. .. ἰζ ἴδ οηἷν ἰῃ ἴ88 ὅοη τπδὲ χε 
Βᾶνας τῆς [{11] τενεϊδοη οὗ σοά δ8 
Ἐλιίδες."᾿ Τε ρῆγαᾶβε τὸν μόνον ν 
πιΐρμι 4180 γείεσ ἴο ἰῃς βεγεβυ δι δυϊεά 
το Οεγιπῖπυβ Ὁ Ηἱρροϊγιυβ (Η εν. νἱϊ. 
33, χ. 21) οὐχ ὑπὸ τοῦ πρώτον θεοῦ τὸν 
κ' γεγονέναι ἠθέλησεν ἀλλ᾽ ὑπὸ 
δυνάμεώς τινος ἀγγελικῆς, ἀπὰ Ιτεπαοῦβ 
Ηαεν. ἰ. )6. ϑ8εε [πιτοἀδυςτίοπ οα δεν 
Ἡειτςεβίεβ ἰῃ ἴῃς ἴαγρε εὐϊιίοπ. 

γν. 5-13. 1Π|{ωίγαϊοης 07 δὲπ απᾶὰ 
διμάρνιεπέ Ῥενίυεά ὕγονι Η ἰσίονν απάὰ 
οι Ναίμγε. Τδε Ἰυάρτηεηϊς ἱπιρεηάϊπρ 
ονεσ ἴπεβε πΊεη ἰ8β Ὀογης ὑπ 688 ἴο ὉῪ 
ψνΕ11-Κποννη ἔδει οἵ ἴδε ρδβῖ, δῃὰ τᾶν ὈῈ 
1Πυβεγαιῖοά ἔγοπι {πε Ρμβεποιηθηᾶ οὗ πδίυγε. 
αοά επονεά Ηἰ8 πιεῖον ἰπ ἀε!ἐνετῖπρ [ἢ ς 
Ιβγδοϊϊτεβ τοπὶ Εργρῖ, Ῥυϊ τπδὲ ννὰβ πὸ 
δυλιαπῖεε δραϊπϑὲ {μεῖς ἀεβίσυςιίοη ἱπ 
πε ΜΠ] ἄογπαββ νν θη {ΠεῪ ἀραὶπ βἰππεά 
ΌΥ υπηρεϊϊεῖ. ΤΒς δηρεὶβ γεῖς δ᾽ οββεᾶ 
Ῥεγοηὰ 41] οἵας ογεδίυγεβθ, δυϊ Πδη 
ἴδεν ρτονεά υὑπίδι ἢ] το ἐμεὶς ἰσυβὲ ΠΟῪ 
ννοτα ἱπιργιβοπεά ἴῃ ἀλγίςπεββ, νυνί τἰηρ 
ποτα ἴ8ε Ἰυάρστηεπι οὔ τπε ρτεδὶ ἄγ. Τῆς 
τηθη οὗ ϑοάοτῃ (Ἰϊνεά ἰη ἃ ἰαπά οὗ ρτεδῖ ἔδσ- 
ἘΠῚ, ἰδεν δά τεοείνεά βοπε κπονϊθάρα 
οἵ ἀοά δτουρῇ ἴῃς ργεβεῆςε ἀπά ἰθδοδίηρ 
οὔ [,οἱ, ἴπεγ δά δεεη ἰδίεϊν τεβουςὰ ἔγοπι 
«ἀρενίτν Ὁ Αὐγαδδπι, γεῖ {πε} (οἰϊοννεᾶ 
1ῃς δβἰηΐω! ἐχαπιρὶς οὗ ἴῃς δηρεὶβ, δπά 
τιεὶς Ἰλπά [5 8ε1}} ἃ ἤγεν ἴο ἔδε ἤγα, θεᾶγ- 
ἴῃρ νἱῖηεβ8 ἴο [Βς δἴεγηδὶ ρυπἰβῃπιεηὶ οὗ 
δἷη. [πη βρίϊς οὗ ἴ8εβὲ ννδγηΐπρβ (ἢς 
Βετγεῖίςβ, νῆο ὅγε πονν βηάϊηρ {πεὶγ ΜΑῪ 
ἱπίο τῇς Οδυτομ, ρεγβϑίϑε ἰπ {πεῖς ψ]]ὰ 
ΒΑ] υοϊπδιίοπβ, ρίνιηρ τμεπιβεῖνεβ ὑΡ ἴο 

τεῷ. ΝΗ. 

δε 1815 οἵ ἴῃς ἤςδῃ, ἀεβρί βίην διιιμ βογίευ, 
πᾶ ταϊπρ δὲ δηρεῖίς ἀϊχηϊτῖςβ. ὙΒΕΥ 
τηῖρῆς πᾶνε θδδη ἰδυρῶι δεῖίϊες ὈΥ πα 
ἐχδιηρὶε οὗ {πε διοῆδηρεὶ Μίςδβδεῖ, οὗ 
ἡ Βοπὶ ννα ἅγε τοἱά δι, ννβεῃ ἀϊβρυϊην 
ψ ἢ της ἄδν!! δρουΐϊ ἰπε Ὀοάγ οὗ Μοβεβ, 
δε υζτετεὰ πο ψογὰ οὗ σαὶ ]πρ, δυὲ πιδάς 
δὶδ ἄρρεδὶ το αοά. Ὑμεδβε τηεπ πόνενες 
ταί! δὲ τῆλ! ψΒ οἢ ἰδ θεγοπά {δεῖς Κπονν- 
Ἰεάρε, ψνὮ1]6 ἘΠΕ δυττοπᾶάογ ἐπ επιβεῖνοβ 
{κε Ὁγαῖε Ὀεδβίβ ἴο ἴῃς συϊάδηςε οὗἉ τμεὶτγ 
ΔΡρεῦζεβ, δηὰ δι Ὀτὶπρ δδοιυὶ τπεὶγ 
οὐ ἀεδιγυςείοπ, [Ο]]οννίπρ ἰῃ {πὰ ννακα 
οὗ πηρίουβ Οδίπ, οἵ οονείουβ Βαΐδδι, 
δηὰ τερε!!ουβ Κοταῆ. ὙΥΒαη {πεν ἴᾶκε 
Ῥατὶ ἱπ γοὺγ ἰονε-ἔεαβίβ ἔπε ουδὲ ἴτας 
ϑῃίρντεοῖς οὗ {πε ννεᾶκ ὈῪ {πεῖς ννδπίοη- 
Πεβ8 δηά ἰσγανείεποα ἴῃ ρτοδίπεββ οὗ 
Ῥτοίδβδίοη ἀπά βιγλ  [πεξ8 οὗ ρεγίοτηδπος 
{πεν τεβεπηδὶς οἱουάβ ἀγίνεπ ὃγ ἴδε νἱπά 
ψ ΠΟ γίνε πὸ γαίῃ ; οἵ ἴγθεβ ἰπ διιϊυπηη 
ου ψὨ ΟΠ οης ἰοοῖκβ ἰῃ ναΐη ἴογ ἔγυϊι, πὰ 
ψΒΐοἢ ἅτε οἷν ἀδοίμ! ἔοτ ἔπε]. Βυ τπεῖς 
οοπβάεηϊ βρελκίηρ δπὰ Ὀγάζεη δβϑιγαπος 
ΠΟΥ 86 οπὶ ἴο ΟΑΓΓΥ 411 Ὀθείογς τμ 6πὶ; γεῖ 
{πὸ τε ννᾶνεβ Ὀυγδβεὶπρ οὐ ἴδε βῆοτς, ἴῃς 
ἀεροβίε {δεν ἰεανα ἰ8 ΟἿ τπεῖγ οὐνῃ 
Βμᾶπιαὲ. Οἵ νὰ πυρῆς οοπιρᾶγα μετ τὸ 
πιοίθοιβ ΨΏΪΟΗ δῃΐπα ἴοσ ἃ πηοπιεηΐ δηά 
τε ἴπεπ εχιρσυϊβηεὰ ον ἐνεῖ. 

ψες. 5. ὑπομνῆσαι δὲ ὑμᾶς βούλ 
εἰδότας ὑμᾶς πόντον ΟΥ 2 Βαὶ ἱ τα, 
διὸ μελλήσω ὑμᾶς ἀεὶ ὑπομιμνήσκειν 
καίπερ εἰδότας, Ῥ ἴ. 13, διεγείρειν ὑμᾶς 
ἐν ὑπομνήσει, 6. [1], 1, διεγείρω ὑμῶν ἐν 
ὑπομνήσει τὴν εἰλικρινῆ διάνοιαν, Κοπ;. 
χν. 14, πέπε ι δὲ ὅτι καὶ αὐτοὶ μεστοί 
ἐστε ἀ: ς, πεπληρωμένοι πάσης 
τῆς γνώσεως ... τολμηροτέρως δὲ ἔγ- 

Ψα ὑμῖν ἀπὸ μέρονς ὡς ἐπαναμιμνήσκων 
ὑμᾶς. Τῇε νοτζά εἰδότας ᾿μθίλου ὑπο- 
μνῆσαι : {πεν οηἷγ πεεά το δὲ τεπηϊπάεά 
οὗ ἐπιἢβ αἰγεδάυν κποινη, 8ο δαὶ ἰξ ἰβ υη- 
ΠΕΟΕΒι ἴο νυτίϊε δ᾽ ἰεησίῃ. Τῇς τε- 
Ρελιεὰ ὑμᾶς οοπίζαβίβ {πε γελάετβ νυ ἢ 
ἴδε " θετγείπεβ οὗ με ἰογπιεσ νεῖβεὲ. Τῆς 
Μοτὰβ ἴῃ τπειηβεῖνεβ τιρῆς θὲ ἰδίκθη 
ἱγοηίςοδ!ν οὗ ρεγβοηβ ὑτοίεββίπρ (Πα ἴῃς 
ΟοΥπιδπ8) ἴο “ κπονν 411 {πιῆ ρβ,᾽" δὰ 

 Οη [δε τεδάϊηρβ βεὲ [πιτοἀδυοιίοη. 
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ρον [τοὺς] μὴ πιστεύσαντας ἀπώλεσεν, 6. ἀγγέλους τε τοὺς μὴ 

τηρήσαντας τὴν ἑαυτῶν ἀρχὴν ἀλλὰ ἀπολιπόντας τὸ ἴδιον οἰκητή- 

τῆς Ὁτοδὰ ἀϊδεϊποιίοπ πιαϊπίδιπεὰ ᾿πγουρῃ- 
ουἱ ἴδε ερίβεϊς δείνγεεη ὑμεῖς ἀπά οὗτοι 
{τε 1υἱδθεγιπ 68) ἔογϊάβ δυο πῃ ἱπίεγ- 
Ριεϊδιίοα. [ἴἔννε τεδὰ ἅπαξ πάντα νἹἢ 
βοῆς Μ995., ἰξ βυρρεβίβ βοπιεϊμβίπρ οὗ 
δηχίειν δπὰ υρὑταϊδπρ, πΠ ἢ τῆν Ὀ6 
οοπηρᾶτεᾶ νἱτἢ τς ἴοπε οὗ 81. Ῥδὺὶ ἰῃ 
ντιππρ το ἴῃς Οαἰδιίαπβ. ϑεε, ποψενεγ, 
ἐμε το]]οννίπρ ποῖς ἴοσ ἴδε ροβίεοῃη οὗ 
ἅπαξ. ἸΙηβιελὰ οἵ πάντα βοηες Μϑ55. 
δᾶνε τοῦτο. Τῆς ἔοττηες ἤπάβ βοηηξ βι}- 
Ῥοτῖ ἰπ Εποςξ ἴ. 2,41 Βελγὰ ἐνεγυιμίπσ 
ἔτοπι ἴῃ δηρο}β,᾽" χχν. 2, "1 βῃουϊά {κε 
ἴο Κπονν δῦους ἐνεγγιηΐπρ," δεογείς ΟΥ̓ 
Ἐπ. χὶ. τ, 2, “1 Κπουν 81} τη ρβ ἔσοτῃ ἴῃ 8 
11ρ8 οὗ τὴς Πογὰ... .1 Κπον 411 (μϊηρβ 
δηὰᾶ πᾶνε υνἰτίθη 411] [μΐηρβ 'π ἴῃς ὈΟΟΚΒ,᾽" 
Ἱχί. 2 (φῃοϊεὰ ὈΥ Ομαβε ἰπ δ ἐεέ. οὔ ἐπε 
Βὲδίε). Ιι βῃουϊᾷ ρῥγοῦδῦϊγ Ὅε υπάετ- 
βῖοοά οὗ 411 δαὶ ο!ον5, ἱποϊμάϊηρ ἴῃς 
᾿ἰδβεογίοαὶ δ᾽] υϑίομβ, ἱπιρ  γἱαρ ἰδὲ ἴποβα 
δά άτεβϑεά ννεσε ἔδγη δῦ ποῖ οαἷν ἢ ἴδ 6 
Ὁ.Τ. ὕυῖ υνἱτἢ τα ϊηΐςαὶ ἰγαάιείοπβ : 80 
Ἐπεί “ οπηηΐα ἀς υΐϊθυβ νοῖο νοβ σοῃι- 
τποηεῖε ᾿Ό. Βεάς᾽ Β ποῖε ἰβ "" οπηπία νἱἀε- 
Ἰίσεῖ δγοδᾶπα ἤάεὶ βοίεπίεβ εἴ ποῦ ορὺβ 
μιδθεηῖεβ τεσεητα αυδδὶ βαποιίοσγα ἃ πονὶβ 
δυάϊγε πιαρίϑεγὶ5᾽. [Ι͂ἡ ννῃδὶ ἔοϊοννβ ἢῈ 
ταῖκεβ ἅπαξ νἱῖ! σώσας, “ἴἰτ14 οἰατηδηῖεβ 
δὰ βεὲ ἀε αϑδιοιίοπε Αεργριία ῥγίπιο 84]- 
νανὶξ ΠΌΠ,1168, αἴ βοουηἀο πηυγπγυγαπῖθβ 
Τοπίγα 86 ἴῃ Ἔγεπιο ργοβίεσπογεϊ βυροῦοβ. 
“.. Μεπιπαγγηυβ {ΠῸτὰ δὶς ρὲ δ4υ88 
Ῥαρὅϑβηιν βαίναγε οσεάεηϊεβ, υἱ εἰίαπὶ ροϑβῖ 
Ῥαρτίβπηαπι Βυχη ει ἴθ πορίβ στεχυϊγαι 

ὅτι Κύριος, ἅπαξ λαὸν ἐκ γῆς Αἰγύπτον 
σώσας, τὸ δεύτερον [τοὺς] μὴ πιστεύσαν- 
τας ἀπώλεσεν.) Εοτ ἰεχὶ, 5εε [πίτοάυο- 
τίοη οὐ Βεδάϊηρβ.Ό ΟἸεπιεπὶ ἰῃπ 8 
Αἀμνιδγαίϊίοπες σῖίνεβ τῇς ραγαρῆγαδβε 
" Οὐυοηίαπι Ποπιίπυβ Πεὺδ βεπιεὶ ρορυ- 
Ἰυπὶ ἀς ἴεττα Αερυριὶ ᾿ἰρεγαπβ ἀδίποςρ8 
εο8 4φυΐ ποη ογεἀϊάεγυπὶ ρογάϊάϊε ᾽". 

τὸ δεύτερον Ὧ48 ρίνεῃ τίδβε ἴὸ τηυοῦ 
ἀϊἰθουββίοη. Ασοοογάϊης το ἴπε τεδάϊηρ 1 
δανε δδορίεάᾷ, ἰξ ςοπίταβίβ ἴπε ργεσεάϊησ 
δαυΐπρ ΜΙ (ἢ ΓΟ] οννίπρ ἀεεέγμοίίοη. 
Τῆς ἀεϊίνεταπος ἔγοσῃ Ερυρὶ ννᾶ8 ἴῃς 

- ργϑδίίοῃ οἵ ἃ ρεορὶς οπςε ἴοσ 41}, δυϊ γεῖ 
, ἰε ννᾶ8 ΓΟ] οννεᾶ ὃγ τῆς ἀεβισυςείοη οὗἩ ἴδε 
ὑηρεϊϊενίπρ ροτάοη οὔτε ρεορῖε, ἐ.ε. Ὀγ ἃ} 
δὰ ΟΔ]εΡ ἀπά ]οβῆυδ (Ναπι. χὶν. 27, 37). 
50 ἴῃ τ Οοσ. χ. 6 πᾶνε ἔπε ργίνι!ερεβ οὗ 
βτδ8ὶ δἱϊοννεᾶ, δπὰ γεῖ 411 ννὰβ ἴῃ νδίπ 
Ὀεσδυβε οὗ μεῖς ὑπθεϊεῖ. Ὑοτε βεεπιδ 
1:88 ἔοτος ἰη (Ὡς οοππεοοιίοη οὗ ἅπαξ υνἱεϊι 

“Ψ.. Ἐχοά. 1ϊ. 14, ἱν. σ, 

εἰδότας: ἤδη νουϊά μᾶνε Ῥεδη πιοσε 
βυϊδῦϊε. Ἐογ ἴδε ορροβίτίοη ἴο τὸ 
δεύτερον, οὕ. ΗΞεΡ. ἰχ. 28, ὁ Χριστὸς ἅπαξ 
προσενεχθεὶς εἰς τὸ πολλῶν ἀνενεγκεῖν 
ἁμαρτίας ἐκ δευτέρον χωρὶς ἁμαρτίας 

εται, ΤὨεορἧ. Απίέοί. ἰϊ. 26, ἵνα τὸ 
"" παξ ὦ πεπληρωμένον ὅτε ἐτέθη, τὸ 

δεύτερον μέλλῃ πληροῦσθαι μετὰ τὴν 
νον ὁ κρίσιν, [υἱθάη. αὐ. ΜΝ εῖδβι. ἐμοὶ 
ἀπο ἀρκεῖ γέλωτα ἑξχῶν, δεύτερον δὲ 
οὐκέτι. 

Ι δηὶ ἱποϊ πεὰ το {Πίπκ τπδὶ τῆς αγιίοϊα 
Ῥεΐοτε μή ἰδ Δπ ἱπίσυβίοῃ, 48 ἰξ βθεῖῃβ ἴὸ 
Ὁε Ῥεΐοτε ἐν ἴῃ νεζ. 12. Οπιϊκεῖπρ ἱξ, ψε 
οδη ἰδἶκε δεύτερον ν»ἱἢ μὴ πιστεύσαντας, 
ξεϊείης ἴδε βεῆβε: “1π ἴῃς 18ὲ ςαβὲ οἵ 
Ὁηθοϊ εἴ (ἰὰ Ἐρυρ) " βαϊνδιίοη (οἱ ονςεᾶ ; 
ἰπ τς )ηᾶ (1π ἴπε νυ ἀεγη 88) ἀεδβίσγυς- 
ὕἴοη," [τὸῊι ἤδη ἴμεν, ἃ βεοοπά {ἰπ|Ὲὲ 
ζαϊϊεά το Ῥεϊίενε, Ηε ἀεβιογςεά ἴπεπὶ᾿". 
1 τοῖβ ννᾶβ ἴδε οτίρίπαὶ τελάϊηρ, ἱξ 
ἰδ δᾶϑῪ ἴὸ υπάετεοίαπά (πε ἱπβεγιίοη οὗ 
τούς Ὧ85 Τλοἰ Πατίηρ τῃς ρίυγαὶ οοπβίγυς- 
τίοῃ δέτε λαόν. γε τὭδυ Ἴοπιρᾶσε ἴδ 
βοϊεηῃ Νυλθύρηῳ ἰπ Ἐε: χε 26, ἐκονδίως 
ἁμαρτανόντων ἡμῶν λαβεῖν 
ἐπίγνωσιν τῆς ἀληθείας οὐκ ἔτι ΤΥ 

ῶν ἀπολείπεται θυσία, δΔηὰ (ἢς 
θεϊ!εῖ, ἀρράγεηον θαβεᾶ ἀροπ ἰξ, ἴῃ ἴῃς 
εασὶν ΟΠυσοῦ 485 ἴο βἰη δέϊεγ Ὀδριῖβπι. 

νει. 6. ἀγγέλους τε τοὺς μὴ τηρήσαν- 
τας τὴν ἑαντῶν ἣν... . εἰς κρίσιν 
..« τετήρηκεν.) Οὗ. ΟἸεπι. ΑἹ. Α ἀμνιδν. 
“Απρεῖοβ 4] ποῃ δβοσνανοπιηὶ ργορτίυπη 
Ῥεἰποίραϊαπι, βο]οεῖ χυεπὶ δοσερεγαπὶ 
δβεουπάσπη ῥτοξεοιυπ)..᾽" ΤῊΐβ οὗ σουγδα 
ΒΌΡΡ[ 68 Δῃ Ἔνὲπ ποτα βίγι κί ἰπϑίδπος 
οὗ ἴῃε ροββί δ}ΠΠ ν οὗἨ {ἈΠΠ[ὀπρ ἀνὰ ἔτοτὰ 
δταςε, “7. Βεάε, “Οὐυἱ δηρεὶ δ ρεοοδητίδιβ 
ποη ρερεζοῖξ, πεο ποπιὶπίθι8 ρᾶτοαῖ βυροτ- 
Ὀἰεπιίθυβ, βεὰ εἰ ἢ08 ηυοηυδ ουπὶ βυυΠ 
Ῥτίποϊραϊαπη πο βεγναναγίπῖ, 400 Ρεῖ 
δταιίδτη δἀοριοηΐβ Α11 Πεἰ εβἴεοιὶ βυπὶ, 
8βεὰ γεϊϊφυεσγὶπε βϑυυπὶ ἀοπηὶς τὰ, ἰὰ εβὲ, 
Ἑσοἰεβίδε υπίτϊαῖετι.. . . ἀατηηαῦῖο᾽. Οπ 
186 ΕΔ] οὗ τῆς Αηρεῖβ βεὲ [πιτοδυςτίοη 
δηὰ τῆς Ῥδγδι εἰ ραββαρεβ ἰῃ 2 Ρεῖ, ἰΐ. 4, 
δὲν Αὐ εν: ὈδΆρεοτο ΟΔοΣ ΤΩ 

ν.} ὕβεὰ οὗ οἷος «ἀπά ἀϊκχηί(γ, 
88 δὴ ἄξεη. χὶ. 21: οὗ ἴδε οδίεξ ἀμθενν 
Βεῖα ρεσῆπδαρβ οὗ ἴπε οβῖςς οὗ δγδίοδεσ, 
τηουρὰ ϑρίτῖα ἰδῖκεβ 'ξ πῆογα ρεηεσαιν οὗ 
τδε βονεγεί στιν Ὀεϊοηρίπρ ἴο τπεῖς ἀϑοάς 
ἰῃ πεᾶνθη -- τὸν ἄνω κλῆρον ἰπ ΟἸεπι. ΑἹ. 
ὅ5δο Ρ. Τῇδε ἴεγτι χα υϑεά οὗ [πε 
ΕΟ] δηροῖβ ἐπεπηβεῖνεβ ἰπ Ἐρῆῃ. νὶ. 12. 
(ΟΖ. Ἑποοῇ χίϊ. 4, ο δε νγαίοδμετβ (δ ρε 5) 

ν, 21, νἱ. 9, χὶν. ΙἹ, 12. 
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ριον εἰς κρίσιν μεγάλης ἡμέρας δεσμοῖς ἀϊδίοις ὁπὸ ζόφον ' τετή- 

ρηκεν᾽ 7. ὡς Σόδομα καὶ Γόμορρα καὶ αἱ περὶ αὐτὰς πόλεις, τὸν 
ὅμοιον τρόπον τούτοις 52 ἐκπορνεύσασαι καὶ ἀπελθοῦσαι ὀπίσω 

- : 

ΟΙεπ. Ρ. 280; δάά. “ἴῃ 
ν] δάἀ. αγιων ἀγγέλων ΒΡΘΟυΪ ΠῚ, 

ἌΤιΔΤΟ οοπϑίσίοίοβ " Οτὶζ. 
ας. οἵ, Η. (5. ΚΕ. Ρ. 106); ἀγρίων αγγ. 

3 τροπον τοντοις 'ΦΑΒΟ; τοντοις τροπον ΚΙ.. 

ψὯῸ πᾶνς αδαπάοπεά ἐδε πίρὰ ἀεασεέν 
αμπὰ ἐλε κοὶγ εἰεγμαὶ ῥίαεε πὰ ἀεἢ]εὰ 
τπεπηβεῖνεβ ἢ νοπεη, ἐδιχν. 3. ΡΒ Ὸ 
8δυϑ οὗ ἴῃς [21}|16π δηρεῖβ (Μ. ἱ. Ρ. 268), 
καλὸν μὴ λιποτακτῆσαι μὲν τῆς τοῦ Θεοῦ 
τάξεως, ἐν ἢ τοὺς τεταγμένους πάντας 

ἐστεύειν ἀνάγκη, αὐτομολῆσαι δὲ πρὸς 
ν ἄνανδρον ἡδονήν. 850 ]υδῖ. Μ. 4ῤοί. 

ἰϊ. 5, οἱ δ᾽ ἄγγελοι παραβάντες τήνδε τὴν 
τάξιν γυναικῶν μίξεσιν ἡττήθησαν ν͵ἱτἢ 

. “ἜΚ ἱκητήριον. ΩΓ πολιπόντας τὸ ἴδιον οἱ ιον. ᾿ 
2 Οοσ. ν. 2, τὸ οἷἱκ. τὸ ἐξ οὐρανοῦ, δηὰ 
τῆς “οδεοῃ ἴοῖὰ Ἑποοὺῦ ἱπ ἴῃς ἰαδὲ 
Ὡ. [ἔος οἰκητήριον, ,(. Ἑποςἢ χν. 7 
(πε πλεββαρε οἵ Εποοῦ ἴο τε ννδίομεσβ) 
“(ἢ βρίσγίζυδὶ παν {πεῖς ἀννε!!πρ ἴῃ 
πεάνθη᾽". .. ἡ κατοίκησις αὐτῶν ἔσται 
ἐπὶ τῆς γῆς. ΟΠΔ86:.] 

εἰς φῶν ἡς ἡμέρας δεσμοῖς 
ἀϊδίοις ὑπὸ ζόφον τετήρηκεν. ΟἿ. 2 Ρεῖ. 
11, 4 σειροῖς ζόφον τ΄ " ἱ 
ἀδίκους εἰς ἡμέραν κρίσεως κο γφήλφᾷς 
τηρεῖν, ἐδ. ἰ1:, 7, τηρούμενοι εἰς ἡμέραν 
κρίσεως. .. τῶν ἀσεβῶν ἀνθρώπων, 
10εἰ ἰΐ. 31, ὁ ἥλιος μεταστραφήσεται 
εἰς σ᾽ ..- πρὶν ἐλθεῖν τὴν ἡμέραν 
Κυρίον τὴν μεγάλην καὶ ἐπιφανῆ, Αρος. 
Υἱ, 17, ἦλθεν ἡ ἡμέρα ἡ μεγάλη τῆς ὀργῆς 
αὐτοῦ, ἰδ. χνί. 14, συναγαγεῖν αὐτοὺς εἰς 
τὸν πόλεμον τῆς μεγάλης ἡμέρας τοῦ 
Θεοῦ τοῦ παντοκράτορος. ΕΠΟΟἢ Χ. 5, 
ἐπικάλνψον αὐτῷ (ΑΖ42ε}) σκότος, καὶ 
οἰκησάτω ἐκεῖ εἰς τὸν αἰῶνα, χ. 12, δῆσον 
αὐτοὺς ... μέχρι ἡμέρας κρίσεως 
αὐτῶν, ἰό. χχίϊ. τα (τ. ἰπ Ομδιεβ' 4ῤῥ. 
Ὁ) μέχρι τῆς μεγάλης ἡμέρας τῆς κρί- 
σεως, (ὃ. 1ἷν. 6, ποία οη χὶνγ. 1. 80 ἡμέρα 
τοῦ κυρίον 1 Οοτ. ἱ. 8, 2 Ρεῖ. ἰϊϊ. το αἱ., 
ἐκείνη ἡ ἡμέρα 2 ΤῊ. ἱ. το. Οη δεσμοῖς 
866 Επ. Ἰΐν. 3-5, “1 βᾶνν δον ἴδον πηδάς 
ἴγοῃ ομδὶῃβ οὗ ἱπιπηεδβυγαθὶε ψψεῖρδι, πὰ 
Ι δβκοά ἔου ψνποπὶ ἴμεν ψνεγε ργοραζεά, 
δηὰ ἢ βαϊά υπίο πὲ " Τμεβε ἅτε ργεραγεά 
ἴδε ἴπ6 Ποβίβ οὗ Αζαζεὶ᾽.᾽"" ("΄. δέσμιοι 
σκότους (Υνἰ84. χνίϊ. 2) οὗ τῆς ρίαρυς οὗ 
ἀδιῖκηεβ8. 

ἀϊδίοις. Τῆε οἰδὶπβ τὲ ςδ]εὰ “Ἴνεῖ- 
Ἰλβιίηρ," ὉὈχξ {ΠΕῪ ἃσε οἠἷΐν υδεὰ ἔοι ἃ 
ἸΟΙΡΟΓΆΓΥ ΡΌΓΡΟΒΕ, ἴο κεαρ ἴπεπὶ ἕο ἴῃς 
ἤπαὶ Ἰυάρσπιεηι. [{ βεεπὶβ ἴο δε ἤεσα 
Βυποηυπίουβ νἱ αἰώνιος ἰπ νεῖ. 7. 50 
ἴοο ἰπ ἴδε ΟὨΪΥ Οἴδπεσ ραββᾶψεβ ἢ δῖ ἢ ἰξ 

» ἐδ. τἱ. 9, 

σου ἱπ {πε Βιδ]ς, νΝίβάοπι νἱΐ. 26, 
ἀπαύ ἐστι φωτὸς ἀϊδίου, Δηὰ Εοπι. 
'. αὐτοῦ δύναμις καὶ θειότης. 

νεῖ. 7. ὡς Χόδομα. καὶ Γόμορρα καὶ 
αἱ περὶ αὐτὰς πόλεις. Τμε 3τά εχ- 
διηρὶς οὗ Ὀίνίπε ἱπᾶρπιεης ἀϊἕδγθ ἔτοπὶ 
186 ἴννο οἴδειβ, 48 ἰΐ 6118. ΟὯΪΥ οὗ τῆς 
Ῥυπιδβπιοηίν ποὶ οἵ τδς [21] ἔτοπι ρτᾶςε. 

επος ἴπ6 ἀϊδεγεποε οὗ οοππεχίοῃ ἀγ- 
γέλονετε. .. . ὡς . ΟΛ 26Ὀεὲ ἢ 
6, πόλεις Σοδόμων καὶ Γομόρρας καταστ- 
ροφῇ κατέκρινεν. Τῆς ἀεδιγυςτίοη νν 85 
ποι] πιϊιεά τὸ ἴΠε8ε ἔννο οἰτῖεβ, Ὀυϊ ἐχίεπά θά 
ἴο 811 τπε πεϊρῃθδουτὶπρ σουηῖγν (α εη. χίχ. 
25, ο41|εἀ Πεντάπολις 'ἰπ ΙΔ. χ. 6), ἰη- 
οἰυάϊηρ ἴῃς τονηβ οὗ Αὐἀπιδῃ δπὰ Ζεδοίπι 
(θευς. χχίχ. 23, Ηοϑβ. χί. 8). Ζοδς ννᾶ8 
βραγϑά δἱ {με γσϑαυεβὶ οἵ ἴνοἱ. 

τὸν ὅμοιον τρόπον τούτοις ἐ γεύ- 
σασαι. Ἐος τῇς δάνεσρίδί δος, οἷ 
Μαῖι. χχίϊὶ, 37, ὃν τρόπον ἐπισυνάγει 
ὄρνις τὰ νοσσία, 2 Μδος. χν. 30, ὃν 
τρόπον οἶνος .. . ἀποτελεῖ, οὕτω καὶ, 
Τὰς. Οαίαῤ!. 6 τεθνᾶσι τὸν ὅμοιον τρόπον. 
ἜΤ ΙΚε τπεπὶ,᾽ ἐ.6. τῆς ἔλ!]:δεἢ δηρεῖβ. 
Τῆς ὕνο ᾿πἀρπηεπίβ ἄγε δἰ πλ σῖν Ἰοϊπεά 
ἴῃ Τεσί. Νεῤλὲ. 3, μὴ γένησθε ὡς Σ᾿ 
ἥτις ἐνήλλαξε ιν φύσεως αὐτῆς. 
Ὁμοίως δὲ καὶ οἱ ᾿Εγρήγορες ἐνήλλαξαν 
τάξιν φύσεως αὐτῶν, οὖς κατηράσατο 
Κύριος. Οτἴδεῖβ υηἀετβίδηὰ τούτοίς οἵ τῇς 
1|θεγεῖπεβ γῃΟ ἅτα δ σβθαυςπίὶν γεΐεσγεά ἴο 
88 οὗτοι (νν. 8, το, 12, 16, 19) ; ὃπὲ ἴῃς 
Ῥερίπηΐηρ οὗ νεῖ. 8 (μέντοι καὶ οὐτοῦ 
ΒΕΟΙΏΒ το ἀϊδιϊηρυ θα Ὀεΐννεθη τπαπὶ δΏ 
τῃε ργεοςάϊηρ. ὍΤῆε νετὺ ἐκπ. ὁσουζδβ ἴῃ 
αεη. χχχνὶϊ!. 24 οὗ Τάτηδσ, Εχοά. χχχίν. 
15, τό, (μή ποτε) ἐκπορνεύσωσιν ὀπίσω 
τῶν θεῶν αὐτῶν, [,εν. χνί!. γ, Ηο8. ἷν. 12, 
Εξζεῖ. χνί. 26, 28, 33. 
ἀπελθοῦσαι ὀπίσω σαρκὸς ἑτέρας. [Ιη 

τῆε οα8ε οὗ ἴπε δηρεῖὶβ ἴῃς ἐοσδί θη ἤεβῃ 
(1. “οἴδες τπδπ τηδὲ δρροϊηςοά Ὀν αοἀ"} 
τείεσβ ἴο ἴδε ἱπίεσοουζβα ἢ νοπιθῃ ; 
ἐπ ἴῃς οαβε οὗ ϑοάοπι ἴο ἴῃς ἀεραγίυγε 
ὅτοτῃ ἴῃς αῖσται υ5ε ἀπόσν ἵν 27)» γέπ 
ῬΏϊο ο4115 ἀνόμους κι σμους μίξεις 
(ἀε Οἵ. Μ ὶ. ρ. 267), εὖ. Ἐχοᾶ. χχχ. 9, 
οὐκ ἀνοίσεις θυμίαμα ἕτερον. Εοτ ἴδε 

. Ροβί-οἰδββίοδὶ ρῆγαβε οἱ. 2 Ῥεῖ. ἱϊ. το, τοὺς 
ὀπίσω σαρκὸς ἐν ἐπιϑυμίᾳ μιασμοῦ τλῦν, 

,. δὰ. ἷν. 3, 
ελφεγώρ, 7ες. [Ϊ. 2, 3. 
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σαρκὸς ἐτέρας, πρόκεινται δεῖγμα πυρὸς αἰωνίου δίκην ὑπέχουσαι. 

8. Ὁμοίως μέντοι καὶ οὗτοι ἐνυπνιαζόμενοι σάρκα μὲν μιαίνουσιν, 

πρόκεινται δεῖγμα πυρὸς αἰωνίου δίκην 
ὑπέχονσαι. ΟἿ Ἑποςἢ ἰχνὶϊ. 12, ““τῃ18 
φυάρτηεπι ψνπεγενμ ἴπς Δηροῖὶβ ἃτς 
Τυάρεά ἰ8 ἃ ἰεβεϊπηοην ἔοσ ἔπε Κιπρβ δπὰ 
ἔπε πιὶρμιν,᾽ 2 Ῥεῖ, 11, 6, ὑπόδειγμα μελ- 
λόντων ἀσεβέσιν τεθεικώς, τ: (οι. χ, 6, 
1ἰ τύποι ἐγένοντο, Ηεῦ. ἱν. τι ἵνα μὴ 
ἐν τῷ αὐτῷ τις ὑποδείγματι πέσῃ τῆς 
ἀπειθείας. ΤΠΕ ρτγεβεῶΐ δβρεοῖ οὗ ἰδς 
Γμλοὺβ Αϑρῃα εῖεβ νὰ8 ἃ σοπβρίουουβ 
ἰτιᾶρε οὗ τἶς ἴδκε οὗ ὅστε δηά ὑσγίπιβίοπα 
Ρτεραγεά ἕο ϑαίδῃ δπά ἢἰβ (οἹοννεσγβ, 
Ἄρος. χίχ. 20, χχ. 10, χχί. 8. ἴΐ ἰβ 4ι168- 
τἰοπεᾶ ψνπεῖμεὶ πὸ, ἰδ ρονετηβὰ ὃγ 
δεῖγμα ο᾽ δίκην. [ἢ Ὁγ δίκην, τῃ6η τς 
Ὀυγηΐπρ οὗ ϑοάοπι ἰ8 ἰἴδε 1 βροκεὴ οὗ 8 
811} ροὶπρ οπ (εἴεγηδὶ), ἀπά (ἢϊ8 ἰδ ἴῃ 
δοοογάδηςς τ 16 νν 8} με] εἴ 45 τεοοσάεα 
ἴῃ ὙΝιβά. χ. 7 (πῦρ Πενταπόλεως) ἧς ἔτι 

ύριον τῆς πονηρίας καπνιζομένη 
κ' κε χέρσος, ΡῬΠιο (0 4ὃν. Μ. ἰἱ. 
χχί.), μέχρι νῦν καίεται. τὸ γὰρ κεραύ- 
νιον πῦρ ἥκιστα σβεννύμενον ἣ νέμεται 
ἢ ἐντύ . πίστις δὲ σαφεστάτη τὰ 
δρώμενα, τοῦ γὰρ συμβεβηκότος πάθους 
σημεῖόν ἐστιν ὅ τε ἀναδιδόμενος ἀεὶ 
καπνὸς καὶ ὃ μεταλλεύουσι θεῖον, ἰδ. .. 
Μογ-. Μ. ἰϊ. Ρ. 143. ϑοπια ἀΐδιον τη ΐβ 
8δεῆδβε οὗ αἰώνιος Δηὰ τπίηκ (παὶ ἰΐ οδῃ 
ΟὨΪγ ὃε υβεὰ οὗὨ Πεἰ]-ῆτε, 45 ἰπ 4 Μᾶςς. 
χὶϊ, 12 (πε '᾿ψογάβ οὗ ἴῃς πηδγίγσ οοπίγαβι- 
ἵπρ ἴῃς ἤτεβ οὗ ργεβεπί ἰογίυγα ν ἢ δὲ 
εἴεγηδὶ ἤἥδπηββ αινδιτἰπρ {π6 ρεγβεσυΐοτ), 
ταμιεύεταί σε ἡ θεία δίκη πυκνοτέρῳ καὶ 
αἰωνίῳ πυρί, καὶ βάσανοι εἰς ὅλον τὸν 
αἰῶνα οὐκ ἀνήσουσί σε. ΕοΙ Δη εχδηηΐ- 
παιίοη οἵ πε ψογά βεὲ [υκε5, Κδϑέ ἐμέξον 
οἵ αἷϊ Τπίηρς, Ρ. 67 ἢ. ἀπὰ οὐ, εἰ. χχίδ, 
39, 40, ΕΖεΐ. χνί. 53, 55 (οη ἴπ6 τεϑίοσγα- 
τίοῃ οὗ ϑοάοπι), χἰνιϊ. 1-12 (ἃ ρσορῆεου 
οἵ πε τεπιοναὶ οἵ ἔπε ουγβε οὗ ῃε Πεδά 
ϑεᾶ δηὰ ἰϊβ θοσάεγβ), Εποςῇ. χ. 5 δηὰ 12, 
ει ἴπε εἰς αἰῶνα οὗὨ [πε ΤΟΥΙΊΕΙ νεγβα 
ἰ8 δαυίϊνα!επι ἴο βανθητυ ραπογδίίοηβ ἴῃ 
ἴδε ΙΔἴΐεσ, αἰβὸ νεσ. τὸ ψῆεσε ζωὴ αἰώνιος 
8 τεοκοπεά δὲ 5δοὺ γεαῖβ. Αβ ἴδε πηεδη- 
ἱπρ οἱ δεῖγμα ἰ5 πιαὰε οἰεδῖ ὈὉν ἴῃς [0]- 
Ἰοννίῃρ ραγιϊςϊ ρίαι οἴδιβεα, ἴὲ βθαπὶβ 
ππαδοαββάγυ ἴο ἰᾶκα [ἴ ννἢ πυρός ἴπ ἴδε 
8686 Οὗ “ Δλη δχδωρίε οἵ ἴγρε οὗ εἴεγῃδὶ 
βτε," ψῃῖο ἢ ουϊᾷ, εβοᾶρε ἴῃς ἀϊβῆης αἱ 
οοππεοίεὰ τ] ἢ αἰωνίον, Ὀυϊ Ιεανεβ δίκην 
ὑπέχουσαι ((ογ νοῦ ο΄. Χεη. Με. 1. 
Ι, 8, 2, Μδος. ἰν. 48) ἃ βοπιενμδὶ οἴΐοβα 
Ἀρρϑπάαξε. [π ἐπα θοοῖ οὗ Εποοὴ (Ἰχνἱϊ. 
4 [01}.} τῆς δῆρεὶβ ΨΠῸ βἰππεά ἃγε βαϊὰ ἴὸ 
Ῥε ἱπηρτίβοπεά ἱπ ἃ Ὀυγηίηρ ναῖον (Ηἰη- 
ποτλ, οἢ. 27) ἰῃ ΨΗϊσῃ ἴδε ννὰ8 ἃ ρτεδὶ 

γΟΙ, Υ. 

Βυνε] Πρ οὗἨ ννᾶΐεσβ, δοοοιῃηραηίεά ὉΥ ἃ 
8116}1 οὗ βυϊρῇυγ; δηὰ “τῆδλι νδί]εν οὗ 
τῆς δηῆρεῖβ Ὀυγπεὰ οοπείπυδ!ν ἀηάεγ ἴῃς 
εδγιῇ ᾿"η. ΟΠαγίθϑ ποίεβ οἡ τηϊβ παῖ “πε 
αεδεηηᾶ νδ]1ον Βετε ἱποϊᾶςβ πε δάϊδοεης 
ςουπίγν ἄοντ το ἴῃς Ὠεδὰ 5εα. ΑἍὄ 80}- 
τειτάπθδῃ ἤσα ννᾶβ Ὀεϊϊενεά ἴο εχίβὲ ὑπάδγ 
τῆς Οεἤθπηδ νδ]]ου."" 

γεσ. 8. ὁμοίως μέντοι καὶ οὗτοι. 
Νοιν τ ηδβιαπάϊηρ ἴπεβὲ ννδγηΐπρβ ἴδε 
᾿ρεγιῖπαβ ρῸ οὐ ἴῃ βίπηϊαγ σουζδεβ. 

ἐνυπνιαζόμενοι σάρκα μιαίνουσιν. 
Οοιίρασε Αςίβ ἰΐ. 17 Ὁ φυοτατίοη ἴτοπὶ 
7οεὶ 11. 28), οἱ πρεσβύτεροι ὑμῶν ἐνυπνίοις 
ἐνυπν: σονται, οὗ ἴμποβε ἴπαὶ 866 
νἰβίοῃδ : δηὰ 80 ϑρίτία (μοϊἀϊηρ παῖ [υἀς 
οορίεὰ ἔτοπι 2 Ῥείεβ), ψουά τεπάεσ ἱξ 
δεῖε, ῥγεῆχίηρ πὰ αγιίοῖα ἴο πιᾶκα ἱξ 
ςογγοεβροηά υνἱῃ ἔπε ῆται Δηὰ 
ψευδοδιδάσκαλοι οἵ 2 Ρείετ ιἱ. 1. ὙΠοβα 
Ψ ΠΟ ἴᾶκε {πε ορροβίϊε νῖενν (υἱς. παῖ 
2 Ῥεῖδσ νᾶ8 οορίεἀ ἔγοπιὶ 1.46) ν"}}] δες 
ποιδίηρ ἴο υϑειν ἴῃς δγιίοϊς. Τῆς νοσγὰ 
ἷβ πρεῷ ὃν 58. Νὴ 10 ἴῃ οοππεχίοῃ ἢ 
ἴῃε ψοτγάβ οὐκ ἔγνωσαν, οὐκ εἰδότες (Ξε 
νεῖ. 1ὸ δαΐον), ἐννυπνιαζόμενοι κοίτην 
φιλοῦντες νυστάξαι, νης Πε]ἸΠ5οἢ εχ- 
Ρ᾿Αἰπ8 ““ ἰηβίεδά οἵ ννδιςπίπρ' δη ἃ ργαγὶπρ 
ἴο 8εὲ ἀϊνίπε τϑνεϊδιίουβ ίος ἴῃς Ῥεπεῆὶ 
οὗ τῃε ρεορῖε, ἴμεν ἅγε ἰόονεῖβ οὗ εᾶ86, 
Δ] Κεῖβ ἴῃ τπεὶγ βίεερ. 

Βεηρεὶ εχρίαίπβ “" Ἡοπιίπυιπὶ πλεσα 
πδίυσα πὶ ἰηἀ0168 ργαρῃῖος δαἀπιοάυτη 
ἀεβογρία εβι. ϑοπιπίδηβ πη] νίάετε, 
δυάϊτε, εἴο. βἰδἱ νἱἀδῖυτ." Απά 50 ΟΠᾶβε, 
ΦΈΠΟΥ ᾿ἰνα ἰπ δῃ υηγεαὶ ᾿νου]ὰ οὗ τῃεῖγ 
ονγη ᾿πβδιεά ἱπιαρίπδιίοπβ,᾽" ςοπιρδείηρ᾽ 
1δε οοπ]εςίυγαὶί τοδάϊηρ οἵ ΟοἹ. 1. 18, 
ἀέρα κενεμβατεύων. 718 δοςοτάβ νυν "ἢ 
νεῖ. το: ἰη τπεὶς ἀεϊ βίο δηὰ τπεῖγ δ] ἐπά- 
Πεβ8 παν ἴακα πε τϑὰ] ἴοσ πε ὑητγεδὶ, 
πὰ τπῸ ἀπτεᾶὶ ἔοσ ἰμε σεαὶ. Τῆς νεγὺ 
18 υϑεὰ οι ἰπ ἴῃ δοῖϊίνε ἀπά τηϊάά]ς ὉῪ 
Ατσίβίοι!ε, ϑορεηι. '. 1, πότερον συμβαίνει 
ἀεὶ τοῖς καθεύδουσιν ἐννυπνιάζειν, ἀλλ᾽ 
οὐ μγημονένονσιν! Ῥγοδί. 30, 14,2, οἷ ἐν 
τῷ καθεύδειν ἐνυπνιαζόμενοι ἱσταμένης 
τῆς διανοίας, καὶ καθ᾽ ὅσον ἠρεμεῖ, 
ὀνειρώττουσιν, ε΄, Ατίεπι. Οπδὶν, ἰ. τ. 
ϑοῦηε ἱπίεγργεὶ οὗ ροϊ]υϊίης ἀγεᾶπλβ (οὐ, 
μεν. 15); δυῖ τῆς 'ινοτὰ ἐνυπνιαζόμενοι 
ἰ8 ενϊάδηεῖν ἰηϊεπάεἃ ἴο πᾶνε 4 ἰδγρεῖ 
ΒΟΟρθ, οονογίηρ ποῖ τησσεῖν μιαίνουσιν 
Ῥυϊ ἀθετοῦσιν ἀηὰ βλασφημοῦσιν. νγε 
τηυβὲ αἰβο ἱπίεγργεῖ μιαίνω Ππεῖτε Ὁγ {πε 
ἀσέλγειαν οἵ νεῖ. 4, ἴῃς ἐκπορνεύσασαι 
δηὰ σαρκὸς ἑτέρας οἵ νετ. 7. ΤΗΪΒ 
να βεπβα Ἄρρεϑῖβ ἰῃ Τίϊ. ἱ. 15, τοῖς 

17 



262 

κυριότητα; δὲ ἀθετοῦσιν, δόξας δὲ βλασφημοῦσιν. 

ΙΟΥΔΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 8..- 

9. Ὁ δὲ 

Ἰ κυριοτητα)- -τητας δὰ Οτἰρ. 

ιασμένοις οὐδὲν καθαρόν, ἀλλὰ 
μαβίονται αὐτῶν καὶ ὁ νοῦς καὶ ἡ 
συνείδησις. 
κυρ δὲ ἀθετοῦσιν, δόξας δὲ 
λι ν. Οη δεβι τεδάϊηρ οὔς ἰβ 

ἱποιπθά το ἴδε ἴῃς νοτὰβ κυριότης Δηὰ 
δόξαι ΒΙΓΩΟΙΥ 88 αὐδβιγαοϊίοηβ. Τῆς ταὰ- 
Βυ οὗ ἱηάυΐρσεπος ἱπ ἀερτγαάϊηρ ᾿υδίβ 8 
τῇς ἰοβ8 οὗ τενείθηςς, (ἢε ἱπαῦ!ν ἴὸ 
τεςοφηίβε ἴσὰε στεδίηεββ ἀπά ἄυς ἄερτεςβ 
οὗ βοπουσ, Τῆϊδ ψουϊά ἄρτες ἢ τῆς 
ἀεεξοτίριίοη οὗ τῃς Πἰθαστῖπεβ 88 βμδσγίπρ 
ἰπ τε ἀντιλογία οὗ ΚοιδΔῃ, 88 κύματα 
ἄγρια θαλάσσης, 45 γογγυσταί υἱἱετίησ 
δαγὰ βρεεομεβ ἀραίηβε ἀοὰά. δε ννὲ 
ἐχαιηϊηα ΠΟΨΕΝΟΙ ἴῃ6 ὑδὲ οὗ (ἢς ψογά 
κυριότης ἀπά τῃε ραϊτίβιϊς ςοπηπηεηῖβ, 
ἂηᾶ ψῆεπ Μὲ σοηϑβιάεσ ἔπε τεΐεγεπος ἴο 
τῆς ἀιοβδηρεῖ β Ὀεμανίουτς ἰοννατὰβ ϑαίδῃ, 
δηὰ της ἔαγῖπεσ 

ν, ΨὙὰ 866 ΠῚ ἴο σεαυΐγε ἃ 
τῆοσε ροϊπιεὰ δηὰ ἀδῆπίις πιεδηΐηρ, ποῖ 
ΒΙΠΡΙΥ “ πηδ᾽εβῖν,᾿" δυϊ “τῆς ἀϊνίπε 
τ Δ) εβιν,᾽" ποῖ δι ρν “ ἀϊρηϊείεδ,᾽" Ὀυϊ 
“ἢε δηρεῖῖς ογάοθγβ ". Οὐ 2 Ρεῖ. ἰϊ. 
το, Ερῇ. ἱ. 21 (μανὶπρ ταϊβεὰ Πίπὶ ἔγοπι 
πε ἀελὰ δηὰ βεὶ μἰπι ου 18 τὶρῃι παρρῃ 
ὑπεράνω πάσης ἀρχῆς καὶ ἐξουσίας κι 

ως καὶ κυρ, ,) Οὐὶ. ἱ. 16, 
ἐν αὐτῷ ἐκτίσθη τὰ πάντα ἐν τοῖς 
οὐρανοῖς καὶ ἐπὶ τῆς γῆς, τὰ ὁρατὰ καὶ 
τὰ ἀόρατα, εἴτε θρόνοι εἴτε κυριότητες 
εἴτε ἀρχαὶ εἴτε ἐξουσίαι, ψψπετε Γἰρπι- 
ἔοοϊ οοηδίἀετβ εἴμαι Ὡς Ψογὰβ ἂγεὲ ἰη- 
τεηάεὰ ἴο ὃδ6 ἰΔΚεδη ἴῃ (δεῖς νυν δβὶ βεηβς, 
ἰποϊυάϊηρ ὑδά δηά ροοὰ δηρεῖβ, 88 ννεὶ] 
88 ελιῖῃὶν αἀἰρηπίιτεβ. [πὸ οὐγ τοχί, μον- 
Ἔνεῖ, ἰὶ νουϊά 5δοῖὰ ἴπδλὶ [6 'νοσὰ βῃουϊὰ 
Ῥε υπάετβίοοά 48 ἐχργεβδίηρ ἰἢς δι δυξε 
οὗ {πε ἔγὰς κύριος, ε΄ ίααελε, ἵν. 
(Βοποὺς πἰπὶ Ψῇο Ὡς νογὰ οὗ 
αοά), ὡς κύριον, ὅθεν ιότης 
λαλεῖται, ἱκὰ κύριός ἐστιν, ἤεταν δέ», 
ν. 6, χ. εἰς δούλου τρόπον οὐ κεῖται ὁ 
υἱὸς τοῦ Θεοῦ, ἀλλ᾽ εἰς ἐξονσίαν μεγάλην 
κεῖται καὶ κυ; Τῆς νεῖ ἄβετέν 
π28 αοὰ ογ ΟΠ είβι ἔογ [18 οὐΐδος ἱπ Γυ κα 
χ. 16, Ϊ᾿οδη χίϊ. 48,  Τ658. ἱν. 8, εἴς. 
νε αν (δεῃ ἴο οοηβίδεσ πον ἰξ σδη ὃς 
βαϊὰ τῃδὲ τῆς {ἰθεγείπεβ (οὗτοι) “ ἀεβρίβε 
δυϊδοσῖον "ἢ πὶ Π|κὸ τηδῆπεσ ἴο [86 ἀδονο- 

τηεποπεά οεηάετβ.Ό Εος ἰἢς ἴογπιοσ 
ψγ6 ΤΊΔΥ τεΐεσ ἴὸ νεζσ. 4, τὸν κύριον ἡμῶν 
ὀργούξενοι, ἴοτ ἴμε Ἰδίϊεσ ἰο ἴπε οοπίεπηρε 
βῆονῃ ὉΥ ἴδε 16.860 11{ε8 τουναγάβ (ῃ ς οοτ- 
τηδπάτηθηίϊβ οὗ αοά. 80 (δε ἀεξεσζίίοη οὗ 
τμεῖς ἀρροϊπίςά βιδιίοη δπὰ δροάς ὃν ἔπε 
δηρεῖβ βῃονεά {μεὶγ ἀϊετεχαγὰ ἴος ἴδε 
ἀϊνιης οτάϊηδηος, δηὰ ἴδε δεπανίους οὗ 
τῆςα τῇδ οὗ ϑοάοτῃ οοτηδίηςεα τυ τῃς 
ν ]εδὲ Ἰυ818 ἃπ ἱπιρίουβ ἰγσγανοσεηος ἴο- 
ψναῖάβ αοὐ᾽β ἐερεεθεπιηνεϑι τῆε δῃρεῖβ 
(ἄεη. χίχ. 5).. ΟΥ ]οδβερῇῃ. Απέ. ἵ. τα. 2, 
εἰς ἀνθρώ ἦσαν ὑβρισταὶ καὶ πρὸς 
τὸ θεῖον ἀσεβεῖς, ἀπὰ ΤοΞί. Α5ἐν. 7, ΜΒΟΓΟ 
186 βίη οὗ ϑοάοπι ἰβ Ἵἐχρσεββὶν βίδίεὰ ἴὸ 
πᾶνε τη εν οῆξιωνρν μὰ Εὐλμοθως τῆς 
δηρεῖβ, ὡς α ἥτις 

σε δοὺς ἀγγέλους Κυρίον καὶ 
ἀπώλετο ἕως αἰῶνος. 

δόξας δὲ βλ. μοῦσιν. ΟΛ 2 Ρει. 
ἰϊ, το, εὐπνομιῤσῶ αὐ ἀδένε δόξαν οὐ τρί: 

σιν βλασφημοῦντες. ΤῊς οἷν ΟἴμεΓ 
βανακὲ ἰη τῆς Ν.Τ. ἴῃ ν δίς ἢ δε ΡΙυγΆ] 
Οσουζβ ἰ8 1 Ῥεῖοσ ἱ. Σα, Ὦετα ἴῃς βεῆβα 
ἰ8 ἀϊδετεπι. Ὧσ. Βίρᾳ Ἴοοπιρᾶγεβ Ἐχοά. 

ἐν θεοῖς, Κύριε; 
τίς ὅμοιός σοι ; δεδοξ, ἐν ἁγίοις, 

Ρτεϊδιίοη οὗ [μὲ8 δηά τῆς ργεσεάϊπρ οἴδυβα 
18. ἃ5 (οἱ ονθ: (4 ἀμνιδν, τοοϑ) ““ ἀοπηΐ- 
πδιϊοπεπὶ βρεσγηθηῖ, Ὦος εβῖ δβοϊαπι ἀοπικὶ- 
πυπὶ 4υἱ νέα ἀοπηπιβ ποϑβίεσ εβί, [6ϑὺ8 
ΟἸσίβίυαβ. .. πιδ]εβίδίεση ὈΪδβρῃεπιδηΐῖ, 
Βος εβὶ δηρεῖοβ ᾿. Τῆς νοζά δόξα ἴῃ 
ἴτε βἰηρσυΐας ἰβ υϑεὰ ἰογ ἰῇς Θῃεκιηδα, 
866 ΠΥ ποῖς οὔ [Ἀγη68 ἰϊ. :. ΤῊ ϊβ βυρ- 
ξεϑῖ8 ἴπδι ΟἹεπιεπὶ πιδὺ Ὀς τὶρῃς ἰπ δὰρ- 
Ῥοβίπρ ἴδε Ρἷυταὶ ἴο Ῥὲ υδεά ἴοσ {δε 
δηρεῖβ, ννῆο γα, 48 ἰξ ψγεγα, βεραζδῖβ γαυδ 
οὗ ιπδὲ ρίογυ. Οοϊῆραγε Ρῃϊοβ ὑδὲ οὗ 
τῆς παπλε Δι ἴοσ ἴπεῸ δηῆρεῖβ 48 οοη- 
τεαβιεὰ ννἱτ τῆς ἀϊνίης Λόγος. [π ΡΒ, 
Μοπαγεῖ. ϊ. Ῥ. 18 ἴῃς ἀϊνίηε δόξα, ἰ5 
βαίά ἴο οοηῃβίδε οὗ ἔπε ποβὲ οὗ δηρεΐβ, 
"ρα δὲ σὴν ἜΟΙΣ γο, ἄν. τάς σε 

ρνφορούσας ις. ὅ8εε Τεςί, γκά. 
25, Κύριος εὐλόγησε τὸν Λενί, ὁ ἄγγελος 
τοῦ προσώπον , αἱ δυνάμεις τῆς 
δοξης τὸν Συμεών, 4180 [κε ἴχ. 26, 
ψπετα ἰξ ἰ5 βαιά ταὶ “τῆς ὅοὴ οὗ Μδῃ 
 οοπις ἰῃ Ηἰἴ8 οντὶ ξιοῖν δηὰ ἱπ 
{δε φίοσυν οὔ τς Ἑδίδπες δηά οἵ {πε Βοῖν 
Δηρεῖβ,".". Ἑνναϊά, Ηἰδί. 15γ. τ. νοΐ. 
νὴ. Ρ. 142, εχρίδίῃβ ἡ κυριότης οὗ πε 
ἴσυς Ὠεῖςν, βοπὶ {Βεγ Ρῥγαςι οι! ν ἄδην 

ΒΎΜΒετΙε ἰδ τη οἢ βαϊά οὗἉ ἐπε φίοσυ οὗ ἴδε δηρεῖβ ἰῇ “452. 1Ξαἰαδ, ῬΌ. 47, 49 ἔ- 
ες, Ομδγῖεβ. 
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Μιχαὴλ ὁ ἀρχάγγελος, ὅτε τῷ διαβόλῳ διακρινόμενος διελέγετο 
περὶ τοῦ Μωυσέως σώματος, οὐκ ἐτόλμησεν κρίσιν ἐπενεγκεῖν βλασ- 

1 δε Μιχαηλ. . «οτέ ΑΟΚΙ, ᾿᾿ ; οτε Μιχ. . . .« τοτε Β. 

ὈΥ πεῖς ἄυα! αοά; αἱ δόξαι 45 {δε 
Δηρεῖδ, ὑνβοση ἔμεν Ὀϊαβρῃεπις ΌῪ ϑ8ὺρ- 
Ροβίπρ τ8δῖ πεν δαὰ οτεδιεᾶ ιμς τνοτγὶά 
1Ὼ Ορροβίτίοη ἰὸ ἴδε ν"}} οὗ ἰδς ἴτὺς 
αοά, ννβεγεδβ Μίςδβδεὶ δἰ πηβοὶ βυδηιοᾶ 
ἐνεσγιδίηρ το Ηἰπι, Τῆΐβ ἰδβὲ οἷαυδε 
νου τπδη θὲ ἂπ δρρεηάδγε ἴο ἴῃς 
Ῥτεσεάϊην, νυν βρεοίαὶ σεΐίεγσεπος ἴο 186 
Ταβὲ οἵ ἴῃς ϑοάοπιεβ (ς}. ]οΒη χἰἱϊ. 2ο). 
Ὑδεῖε πιᾶὺ 8180 δα βοπια δ᾽] βίοη ἴο ἴδ 6 
τεδοδίηρ οὐ ῥγαςίῖος οὗ τῆς [ἰδετιίπεβ. 1 
ννε οοπίραγα ἴῃς τηγδβίετίουβ χείδγεμος ἴῃ 
1 Οος. χὶ. το, διὰ τοῦτο ὀφείλει ἡ γυνὴ 
ἐξονσίαν ἔχειν ἐπὶ τῆς κεφαλῆς διὰ τοὺς 
ἀγγέλονᾳ, ὙΠΙΟὮ ἰΒ ἐχρίαἰπεά Ὁγ Τεῖ- 
τη (6 Ρέγρ. Ῥεῖ. 7) 48 βροΐκεπ οὗ 
τῆς ΖΔ]Π1δἢ δηρεῖβ τηεητοπεά ὃν 1υάς, 
“Ῥιορίες δηρεΐοβ, βοϊ!σεῖ 4058 Ἰερίπιυ 
ἃ Ὦεο εἰ οδεῖο ἐχοί ϊβδε οὐ ςοπουριβοςη- 
τίδτηι ἐδηλίπασυπ),᾽) νγα πλὶρ δὲ δυρροβε τῇς 
βλασφημία, οἵ νος (τς 1Ιθετεῖπεβ τνοτα 
ξυλγ, ἴο οοπβίβεὲ ἰπ ἃ ἀδηΐαὶ οσ ποη- 
τεοορηϊξίοη οὗ (ὃς ρῥγεβεῆος οὗ ψμοοά 
Δηρεὶβ ἴῃ ἐμοῖς ψοσβῃίρ, οσ οὗ Ὡς ροβϑί- 
ὈΠῚῈν οὗ ἐμεῖς ον Ὀεοογιίπρ κοινωνοὶ 
δαιμονίων ; οΥ ΤΕΥ πιᾶῪ πᾶνε βοοῆεά δὲ 
τε Ψαγηΐηρβ δραϊῃμϑι ἴῃ δββδυΐϊβ οὗ 
16 ἅἄεν!], οὐ ἀνε δὲ τῇς νεῖν ἰάεα οὗ 
“ βρίγ[8] νυ οΚοάηςββ ἰπ Πρ ρἷδοςβ᾽". 
580. υπάεοτβίοοά, ἰξ ῥγερᾶσεβ υ8 ἔοσ ἴδε 
βδηρε βιδεν οὗ τ1π6 πεχὲ νεζβε. 

γες. 9. ὃ δὲ Μιχαὴλ ὁ ἀρχάγγελος. 
Τῆς ἰετῖ ἄρχ. οζοῦτθ ἰπ ἴδε Ν.Τ. οὨΪν 
μετα δηά ἴπ 1 ΤΏ εΒ8. ἱν. 16. ΤΕ πᾶπεβ 
οὗ βενεπ διςπδηρεῖἶβ ᾶσὲ ρίνεη ἰπ Ἐποςῇ. 
Ἴδε βίοσυ πεῦεὲ παιγαδίδά ἰδ ἰδκεη ἴτοῦ ἴῃς 
ΔΡοσυρἤπαὶ 4 :οερνιῤῥίο Μοςῖς, 8 ννε Ἰεάτῃ 
ἔτοτλ ΟἸετμ. Αἀμνιδν. ἐπ ἘΕῤ. ϑξνμάαε, 
δηά Οτὶρ. δὲ Ῥγίης. ϊ. 2, σ. Ὀϊάγτηυβ 
(1π Ἐῤίῥρι. γμάαε Ἐπαγγαέϊο) 88υ8 παῖ 
βοπε ἀσυδιεὰ ἰδς σαποπίο! Ὑ οὗ τῃς 
Ἐρίβεῖς Ῥεοαυβε οἵ [8 φυοϊδέίοη ἴτοπὶ 
δΔῃ ΘΡΟΟΥΡἤαΙ ὕοοκ. [ἷπ Οταπιεσ᾽ 8 
Οαέεπα ου τῃϊ8 ραββᾶσε (ρ. 163) νυ τεδὰ 
τελευτήσαντος ἐν τῷ ὄρει Μωυσέως, ὁ 
Μιχαὴλ ἀποστέλλεται μεταθήσων τὸ 
σῶμα, εἶτα τοῦ διαβόλου κατὰ τοῦ 
Μωυσέως λασφημοῦντον ὶ 
ἡμαηραθῦβδ κω τὸ ὩΣ 

ὁβαεῖευ 

ἴδε ἤχπεταὶ οὔ Μοβεβ: (1) Μίομδοὶ ἰβ 
φοπητηϊβδίοποὰ ἴο ὈυτΥ Μοϑβεβ, (2) ϑαΐδπ 

ΟΡροβεβ πιὶβ δυτγία! οὐ ἔνο στουπάβ: (α) 
ἢ οἰαἰπιβ ἴο ὃς ἴδε Ἰοτὰ οὗ πγαῖϊες (ἢεπος 
τῆς Ὀοὰγ βῃουϊά θὲ παπάεά ονεῖ ἰὸ Ὠέτω). 
Το τδ΄᾽Ά85 οἷαὶπ) Μίςδβαςεὶ τεὐοίπβ, “186 
Ιοτὰ τεῦυκε τΠ ες, ἔοσ ἰἰ ννα8 αοάΒ βρίγιὲ 
ΜΏΙΟΏ οτεδῖςα τῆς τνοσ] ἃ δπὰ 41] τηδη- 
πὰ". 

δϑβϑιυπιριίοη οὗ Μοδβεβ ἴο πεάνεη, ψὮ}}]ς 
δἰβ οάγ ννᾶβ Ὀυτίεὰ 'π ἴῃς οἸ εἴ5 οὗ τπ6 
τηουπίαῖη. 66 Τςοπιπιεηῖ 'ἰπ ἴδς ἰαγρεῖς 
εὐϊτίοη, ῬΡ. 74-76. 
διακ Ηετε υδεὰ ἰη [δες 

Βεηβε οὗ “" ἀϊβρυϊπρ,," 48 ἴῃ 1ετ. χν. 10, 
ἄνδρα διακρινόμενον πάσῃ τῇ γῇ, ]οεἰ 
111.. 2, Αςῖβ χί. 2. 866 πιγ ποῖς ου [Ἄσ2εβ 
ἰ. 6 δηὰ Ὀεῖον νεῖ. 22. 

ξέν. σμαϊίαίία, εχρτιεββοὰ ὃν ἴδε 
δάεοιίνε βλάσφη, ἰῃ 2 Ρεΐεγ: β8εεὲ 
Βεῖονν οἡ νες. 18, 1 γ 45: ἷ 32 ἀκροατὰς 
ἐπιλησμονῆς, ἰἱ. 4 κριταὶ ῷ 
πονηρῶν, ἢὶ 6, δ᾽ κόσμος τῆς ἀβικίων, 
αἴδο 2 Ῥεῖοεσς ἱἰΐ. ἵ, αἱρέσεις ἀπωλείας, 
ἦ. το, ἐπιθν μιασμοῦ. Ἐοτ ἐπεν- 
εγκεῖν 8εεὲ Ρίδι. ζέρρ. ἰχ. 856 πὶ 
δόσεως αἰτίαν ἐπιφέρων, ἐδ. ο43, τιμωρίαν 
ἐπ ΤῈ Ψοσγὰ οσουζβ εἰβεινῆεσε ἰῇ 
ΝΙΤ. οηἱν ἱπ Κοπι. ᾿ἰϊ. 5. ΕἸεϊά (ον 
Τγαποϊαέιοπ οὗ Ν.Τ. Ρ. 244) σοπιρᾶγεοθ 
Αοῖβ χχν. 1 οἱ κατήγοροι οὐδεμίαν 
αἰτίαν ἔφερον ὧν ἐγὼ ὑπενόουν, )ἱοά, 
χνυὶ, 29, δίκην ἐπήνεγκαν κατὰ τῶν 
Σπαρτιατῶν, 16. χχ, το, κρίσεις ἀδίκονε 
ἐπιφέροντες, χχ. 62, φοβηθεὶς τὰς ἐπι- 
φερομένας κρίσεις, ἰοπι. ἈῸ 171 εά. 
ΒΙΡρ. ἐπήνεγκαν κρίσιν περὶ ὕβρεως, απὰ 
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φημίας, ἀλλὰ εἶπεν Ἐπιτιμήσαι σοι Κύριος.ἷ 1ο. Οὗτοι δὲ ὅσα 
μὲν οὐκ οἴδασιν βλασφημοῦσιν, ὅσα δὲ φυσικῶς ὡς τὰ ἄλογα ἴα 

ἐπίστανται, ἐν τούτοις φθείρονται. 11. οὐαὶ αὐτοῖς, ὅτι τῇ ὁδῷ 

1 κυριοε] ὃ θεος ἐᾷ. 

ἐγαπβίδιοβ “ ἄυτβὲ ποὶ Ὀγίηρ ἀραϊπβὶ Ὠἰπὶ 
δῃ δοουβαιίίοη οἵ ὈΪΑβρῃεπι "᾿ ; Ὀυϊ δυ γεν 
δῖ 18 [δὲ ννπδὶ πε ἄοεβ ἴῃ Ἀρρεδιπρ ἴο 
αοά. Βεβίάεβ βυςῇ ἃ βιδίεπηεπὶ ψουὰ 
Ὀς αἰϊορεῖμει Ὀεβίάς τπε ροὶπε. Τῆς 
νεῖβς ἰ8β ἱπιστοδυοεἃ ἴο δῆον ἴῃ6 ρυὶὲ 
διἰιδοπεὰ τὸ βρεακίηφ ενὶ] οἵ ἀϊρηϊῖεβ, 
ἐ.6. οἵ ληρεῖβ. 16 Μίοδδςεὶ! δοβίδιπεὰ ἔγοῖὶ 
βρελίκίηρ εν}] ἐνεη οὗ ἃ (Δ]]|]1εἢ δηρεῖ, [818 
ἰδ Δρρτορείδίε; ποΐ 80, ἰΐ με βἰπιρὶυ δὸ- 
βίαἰπεὰ ἔτοπιὶ Ἵσδβδγρίηρ ἴδε ἄεν! νυν" 
βρεδκίηρ ενὶ] οὗ Μοβεβ. 

κρίσις, [ἴκε κρίνω, π48 {πε ἔννο πιεδη- 
ἰῃψ8 οὗ ᾿πάφπιεηι δπά οἵ δοουβαιίοη, οὐ, 
᾿υγουτα. 31 μετα οἱ συκοφαντοῦντες 
αἴε ἀϊδιϊησυϊδῃεά ἔτοτη τῶν δικαίως τὰς 
κρίσεις ἐνισται : 

ἐπιτιμήσαι σοι Κύριος. Τῇεϑε τνοτάβ 
οσουγ ἴῃ ἴῃς νἱβίοη οἵ Ζεομαγίδῃ (1. 1- 10) 
μετα ἴπς δηρεὶ οὗ ἴδε 1ογὰ σαρ ε8 
το ἴπε ομαγρεβ οὗ ϑαίδῃ αρϑίπβι [πε ὨϊβὮ 
Ρτίεδι Ἰοβδυα ἢ τπε ννοτάβ ἐπιτιμήσαι 
Κύριος ἐν σοὶ, διάβολε, καὶ ἐπιτιμήσαι 
Κύριος ἐν σοί, ὁ ἐκλεξ: τὴν Ἵερου- 
σαλήμ. ΤῇεΥ Μετῖα πο ἀουδὲ ἰπβογίθά 85 
Ἀρρτοργίαϊς ὉῪ ἴπε δυΐμος οἵ ἴῃς 4-:. 
Μος. τὰ Ὠϊβ δοςουηξ οὗ [ῃε Ποπίγονεγδ 
δὲ ἴδε ρτανε οὔ Μοβεβ. Ννε πιᾶὺ Ἷοπῃ- 
δυὰς Μαζὶ. χνίϊ. 18, ἐπετίμησεν αὐτῷ ὁ 

γὲες. το. οὗτοι δὲ ὅσα μὲν οὐκ οἴδασιν 
βλασφημοῦσιν. Τῇε ἰἰρδετιῖπεβ ἀο ἴῃς 
οοπίγασυ οὗ ναὶ να ἄγε ἰοἱ]ά οὗ {πὸ τὸ - 
βρεοῖ ββονῃ ΌῪ ἴδε δηρεῖ ἐνεὴ τοννατάβ 
ϑαίδη: ἴΠδῪ βρεᾶῖκ εν]] οὗ ἐμδῖ βρίγίτυδὶ 
τνοτά, ἴΒοβε βρίγιτυδὶ Ῥείη ψβ, οἵ νος 
παν κπονν ποιδίηρ, οὐ 2 Ρεῖεγ ἰϊ. 12. 
ΤὩς σοπιπιοη νετῦ βλασφ. 5ῇοννβ παι 
τῆς δόξαι οἵ νεῖ. 8 ἀτε ἰάεπεῖοδὶ νυ ὅσα 
οὐκ οἴδασιν ετε. Εοτ τε ὈΪΠπάπεββ οὗ 
τῆς οᾶγηδὶ πηϊπὰ το 411 μίψμεν νυ ϊβάοπι οὔ 
τσ Οος. ἰϊ. 7.16, 4 ραββᾶρε ᾿ἰπκεὰ νὴ οὐ 
ερίβεῖς ὉῪ {δε ἀπηποθοη Ῥεῦνεεη πὰ 
ψνχικοί δηὰ πνευματικοί 1πὰ ὃν {πὰ 
ψοσγάβ λαλοῦμεν Θεοῦ σοφίαν, ἣν οὐδεὶς 
τῶν ἀρχόντων τοῦ αἰῶνος τούτον ἔγνω- 
κεν εἰ γὰρ ἔγνωσαν οὐκ ἂν τὸν κύριον 
τῆς δόξης ἐσταύρωσαν. ὅεε ἴοο ]ομπ 
νἱ. το, σ᾿ Τίπι. νὶ. 4, τετύφωται μηδὲν 
ἐπιστάμενος. Ἐοτ ἴδε ἔοτπὶ οἴδασιν δεε 
ΤῊΥ εἀ. οὗὨ 81. [Δ π|εβ, Ὁ. οἰχχχίϊὶ. 

ὅσα δὲ φυσικῶς ὡς τὰ ἄλ, ἴφα 
ἐπίστανται. ΤῊΪδΒ διἰαπάβ ἔοσ κα ἴῃ 
νας, 8 δηὰ ἰβ εχρίδίπεά ὃὈν ἀσέλγειαν 
πῃ νεῖ. 4, ἐκπορνεύσασαι ἰῃ νεῖ. 7, 

μιαίνονσιν ἰη νετ. 8, κατὰ τὰφ ἐπιθυμίας 
αὐτῶν πορενόμενοι ἰῃ νεῖ. 16. 

φυσικῶς, “ὉΥ ἰπδέποι,᾽" 80 Ὠίοη. ἵν. 
χ. 137, φνσικῶς καὶ χωρὶς λόγον. 
ΑΠοσά οἰϊεβ Χεη. Ουγοῤ. ιἴ. 3, 9, μάχην 
δρῶ πάντας ῴ φύσει ἐπι- 
σταμένους, ὥσπερ γε καὶ τἄλλα ζῷα 
ἐπίσταταί τινα μάχην ἕκαστα οὐδὲ παρ᾽ 
ἑνὸς ἄλλον μαθόντα ἢ παρὰ τῆς φύσεως. 

ἐν τούτοις φθείρονται. Τῆς παῖυγαὶ 
δητμεβίβ δετα ψουἱά ᾶνα Ὀδθη “ {Πε86 
τοΐηρβ ἴπευ δάπιίσγε δηὰ ἀε! σαι ἰη ᾽ν. Ἐὸς 
τηῖθ ]υἀς βυνδείιιαϊαβ Ὁ ἃ βίεσῃ ἴγοῃ 
“{ἢεβς τππρ8 γε τπεῖγ γυῖπ ᾿ς... ΟΛ ΡΒ. 
ἀϊϊ. το, νεγε βρελκὶηρ οὗ ἴπε Ἔπεπηῖεβ οὗ 
τῆς τοββ ἴῃς δροβίϊε 8ᾶγ8.: ὧν τὸ τέλος 
ἀπώλεια, ὧν ὁ θεὸς ἡ κοιλία, καὶ ἡ δόξα 
ἐν τῇ αἰσχύνῃ αὐτῶν, ΕρὮ. ἱν. 22, 
ἀποθέσθαι . .. τὸν π' ν ἄνθρωπον 
τὸν φθειρόμενον κατὰ τὰς ἐπιθυμίας. 

ΨΜες. 11. οὐαὶ αὐτοῖς, ὅτι τῇ ὁδῷ τοῦ 
Καὶν ἐπορεύθησαν. Ἐοτ ἴῃς υ8ς οἵ ἴῃς 
Δοτγῖβι 8ε6 ποῖς οἢ νεῖ. 4, παρεισεδύησαν: 
ἔοτ τῃε ρῆταβε οὔ. ΒΙαβ8, 6γ. Ρ. 11, ἀπά 
2 Ῥεῖίοτν ἴΐ. 15, ἐξακολονθήσαντες τῇ ὁδῷ 
τοῦ Βαλαάμ. Τῆς ρίτδβε οὐαί, 80 οοπι- 
τῆοη ᾿π Εποςΐ, δβρεοίαιν 'ἱπ ος. 94 ἴο 
1οο, δηὰ ἱπ ἰῆς ἀοβρεῖβ δηὰ ἀροσαῖυββ, 
Οσουτβ ἴῃ ἴῃς δρίβι[ε8 ΟἹΪΥ Πεῖα ἀπά ἱπ 
1 Οοτ. ἰχ. 16. Τῆς Ψος 18 στουπάεά οη 
τῆς ἔδίε νυ ῃΐϊοἢ αὐναῖῖβ μοβε νν πο ννδῖκ ἴῃ 
τῆς βίερβ οἵ Οδίπ, Βαίδατη δπὰ Κογδῇ. 
1ῃ: 2 Ρεῖες Βαίδαπι ἱβ ἴπε Οὔἱυ οπαὲ τὰ- 
Τεττθὰ τὸ οἵ τῆς ἴἄτεε ἰΙεδάεγβ οἵ ννἱςκεά- 
Ὧε88 πεῖ παηηοᾶ Ὁγν [υὰς. (αίη, νυ 
ῬΠΙ]Ο, ἰ8 τῆς ἴγρε οἵ βεϊββῆπεββὲ (Μ. 
1 Ρ. 206), πᾶς φίλαντος ἐπίκλησιν Καὶν 
εὕρηκεν (αυοιϊεὰ Ὁγ ϑοππεςκεπῦ. Ρ. 221) ; 
ἢ ἰ8 πλιιδὰ 8ἃ8 ἃ ἴγρε οὗ 7εαίουβ παῖε: 
ἰπ τ Ἰοῆπ ἰϊΐ, τἱ, 12, ἵνα ἀγαπῶμεν 
ἀλλήλους . οὐ καθὼς Καὶν ἐκ τοῦ πονηροῦ 
ἦν καὶ ἔσφαξεν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ " καὶ 
χάριν τίνος ἔσφαξεν αὐτὸν ; ὅτι τὰ ἔργα 
αὐτοῦ πονηρὰ ἦν, τὰ δὲ τοῦ ἀδελφοῦ 
αὐτοῦ δίκαια, οἵ υπῦδεϊίεῦ ἴῃ Ηςεῦ. χὶ. 4, 
πίστει πλείονα θυσίαν Αβελ παρὰ Καὶν 
π νεγκεν τῷ Θεῷ; οὗ. ῬὨΐϊο, 56 Αργνίς. 
1 Μ. 300 ξ,, ἀπά Ταζγξ. 7ετ. οπ αεη. ἵν. 7, 
οἰτεά Ὁγ ϑομπθοκεηρυγρετ, ἰῃ νυ ϊοἢ Οδίη 
18 τεργεβεηϊς 88 βαγὶπᾷ “Ὧρῃ αδι)υδςίυτα, 
πες Ἰυάεχ, πες 6βὲ διὰ βαθου]υπι, πες ἀΔ- 
Ὀϊζατ πλεσοαϑ ὈΟηΔ ͵18115, πες Ϊ 110 βυ πιεῖ 
ἂε ἱπιργοίβ.᾽᾽ εἰς. ΤΒογα Βεε πὶ ἢ0 γεάϑοῦ 
ΨὮΥ ψὰ Βῃπου]ά ποῖ τεραγὰ Οδὶπ πεῖὲ 8 
Βυτιο βίην (Πς δὔϑεηςς Ὀοῖῃ οὗὨ ἐδίτῃ 
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τοῦ Καὶν ἐπορεύθησαν, καὶ τῇ πλάνῃ τοῦ Βαλαὰμ μισθοῦ ἐξεχύθησαν, 

δηὰ οὗ ἴονε, οὗ. τ ]οδη 11. 22. Ευΐῆνπι. 
Ζὶξᾳ. εἶνεβ 8η αἰϊερογίοδὶ εχρίδηδίίοη, 
καὶ αὐτοὶ ἀδελφοκτόνοι εἰσί, δι’ ὧν 
διδάσκουσι τὰς τῶν ἀπατωμένων ψνχὰς 
ἀποκτείνοντες. (δὶπ δηὰ Κοσδῃ δῖε 
βαϊὰ το βαᾶναὲ ὅεεη οὐ͵εοῖβ οὗ βρεοΐδὶ 
τενεέγεηος τη ἃ βεοιίοη οὗ (ες Ορμίϊα 
Βογεβυ, ΨΒΙΟἢ Ἄρρεᾶσβ ἴὸ μάνα ὕβεη ἃ 
ἀενεϊορπιεπὶ οὗ τῆς ΝΙοοϊαἰἴαπα (Ἐρὶ- 
Ῥῆδη. Ραη. ἷ. 3, 37, 1, οἱ ᾿οΟφῖται τὰς 
προφάσεις εἰλήφασιν ἀπὸ τῆς Νικολάον 
καὶ Γνωστικῶν καὶ τῶν πρὸ τούτων 
αἱρέσεων). ΤΠΕΥ πεἰά τμαὶ τε Οτεδῖος 
Ψ ΑΒ εν], τπδὲ ἴῃς βεγρεπὲ τεργεβεηΐεά 
δε ἀϊνὶπε Ννίϑάοπι, ἰδὲ Οδἱπ δπὰ μῖ8 
ΒυσΟαβθο 8 ὑγοῖῈ οπδιηρίοπβ οὗ τίρῃῖϊ 
(Ερίρμδη. ἐδ. 38, :, οἱ Καιανοί φασι τὸν 
κὰν ἐκ τῆς ἰσχυροτέρας Δυνάμεως 
ὑπάρχειν καὶ τῆς ἄνωθεν αὐθεντίας, ἀπὰ 
Ῥοαβὲ τμεπηβοῖνεβ ἴο ὃ6 οἵ Κίη ἴο Οδίη, 
καὶ τῶν Σοδομιτῶν καὶ Ησαῦ καὶ Κορέ, 
866 ἴοο ἴσϑῇ. ἴ. 51, Οἷϑπι. δ ἐγ. νἱϊ. 8 τοϑ.) 

τῇ πλάνῃ τοῦ Βαλαὰμ μισθοῦ ἐξεχύ- 
θησαν. νεῖν νογὰ ἱπ τπῖβ οἴδιβε 8 
ορεη ἴο φυεβιίοη. Τῆς ρβϑβείνε οἱ ἐκχέω, 
ἴο “ρου οὐ," 5 υβεὰ ἴο Ἔχργεββ εἰπεῖ 
τε οὐνασζὰ βνεερίηρ τηονεπιεπὶ οὗ ἃ 
διεαὶ οτοννὰ, ογ [πε βυσγεηἄοσ ἴο ἂπ Ἴνετ- 
Ῥοννεσίπ τηοῖϊνα οὐ {πε ρατΐ οὗ λπ ἰπ- 
ἀἰϊνίάυΔ] -- “γ᾽ μὲ τη," 45 ἴῃ 51τ. χχχνϊ, 20, 
μὴ ἐκχυθῇς ἐπ᾽ ἐδεσμάτων, Τετί. Κεμὸ. 
1, πορνεία ἐν ἢ ἐξεχύθην, Οἴεπι. ΑἹ. δὲν. 
ἰϊ. Ρ. 491, εἰς ἡδονήν, τράγων δικήν, 
ἐκχυθέντες καθηδυπαθοῦσιν, ΡΙυς. Υ. 
Απέ. 2ι, εἰς τὸν ἡδυπαθῆ καὶ ἀκόλαστον 
βίον ἐκκεχυμένος. ϑυςῇ Δῃ ἱπίεγργείδ- 
οπ βεβπὶβ ποῖ αυϊϊε Ποῃδίδιεης ψτἢ 
ισθοῦ, ᾿νὩϊοἢ ἱπιρ 168 σοο] 561{ἰπτεσεβῖ. 
Ὧδὲ οονείουβπεβδ, αἰσχροκέρδεια, νν28᾽ 

ἃ σοτηπιοη πηοῖϊνα Ψἰιη ἐαϊβε τεδοθεσβ 
18 οἴϊεη ἱπιρίεὰ οὐ δββετιεὰ ὃν 81. δὰ] 
δηὰ ὅ8ι:. Ῥείετ ἰπ ἔπε ρδββαρεβ αυοϊεὰ 
εῖον : δηά τηΐϊβ, νὰ πον, 88 ἴῃ οδβῈ 
πὰ Βαϊδαπὶ; Ῥυὲ ψου]ὰ 1ἰ ες οοτγτεςῖ ἴο 
ΒΆῪ εἰζπετ οὗ Βἰπὶ οἵ οὐ 8 (ο]οννεσβ, ποσα 
ςοπάετηπεὰ 8:. ]υᾶς, (πᾶ τΠεῪ τᾶπ 
ἐάν ἱπῖο (οτ “ ἱπ ᾽᾽) εττοῖ ἴογ τναγᾶ ἡ 

ῥειπαρν ψε Βπουϊὰ υπάετείδηὰ ἴξ ταῖμετ 
οὗ ἃ πεδάβιγσοης ν}}] ὑγεακίπρ ἄονπ 811 
οὐβίδοϊεβ, τεξζυβιης ἴο 1Ἰβίθῃ ἴο γεάβοη Οἵ 
εχροβιυϊαιίοη, 88 Βαϊδαπὶ οί ἀβ ἴο δ ΐβ 
Ῥύτροβε ἰῃ βρίτς οὗ ἴδε ἀϊνίης ορροβίτἰοπ 
τυδηϊεβιεὰ ἴῃ δυο ἀΐνετβε Αγ8. ὙΠδη 

ΜΠ ἀο ποῖ τπῖπκ 86 τηατρίηδὶ τεδάϊηρ 
τεπδῦϊθ. 

{ Ζαῆπ υπδετβίδπάβ πλάνη 
εἶρ!ς οὗ ἴδε πλάνος ΒαἰΔάπ), 
βεάυςτίοπΒ. [ ἀο ποῖ 
φονεσβ ὈΟΙΒ. 

οοσηῆεβ δε ἀϊ σου, πον ἅτ ψὰ (0 
υπάετειδπὰ τὰς ἀδιίνε πλάνῃ, αηὰ ν»παὶ 
8 τῆε τεΐίεσεπος ἱπ ἴπεῈ ννοσὰ ὃ ϑ8πουϊὰ 
ψῈ ἴακε πλάνῃ 48 εηυϊναϊεπι τὸ εἰς 
πλάνην (Υνίπετ, Ρ. 268) }) ΤῊΪΒ 18 ἴδε 
ἱπιεγργεϊδεέίοη ρίνεη ὉΥ ἴυυοεσ Ρ. 210, 
“νας 118 χυοῃίδπι ἰπ βεάυςτίοπεπι Β. 
ταεσοεὰς εθιδὶ δας," Ὀαϊ ἰτ 18 ἃ τᾶγα 086 
οὗ ἴῃε ἀδιϊνε, δηὰ ἰϊ βεθπηβ τῆοσε παῖυγαὶ 
το ἐχρίδίπ πλάνῃ ὈΥ τῃε ῥσεσεάϊηρ ὁδῷ 
(ἀδιῖνε οὗ ἐπε τιεϑηβ οσ τηᾶῃποτ), ΜΚ Π]Ο 
18 ἀδεὰ ἴῃ πε βάτης σο]οσδτίοη ἰπ 2 Ρεῖες 
᾿. 15. ὙΜηδῖ ἐπδπ ἅτε ᾿νε ἴο υπἀετβίδη ἃ 
ὉΥ “Ππεγ ψνεγε πυττίεα δίοηρ οὐ ἴδε ᾿ἴπ 6 
οὗ Βαιδδπιλ δ εἴτοσ ᾽᾿ ναὶ ννὰβ δί8 
εἴοσὺ Ἑτοπὶ Νυχῃ. χχίϊ., χχν. 1-3, 
δηὰ χχχί. τό, Νεἣ. χίϊϊ. 2, Μωαβῖται 
ἐμισθώσαντο ἐπ’ αὐτὸν τὸν Βαλαὰμ 
καταρ. 708. Απέ. ἵν. 6, 6, να 
Ιεᾶση ἴμδὶ Β. ψδβ ἱπάυσεὰ ΌὉγ ΒΑΙΑκ᾽ 8 
Ὀτίρε ἴο δοῖ δραϊπβὲ ἢἰβ οὐντι σοην! οἴϊοηΒ 
δηὰ δνεπίυδ!ν ἴο ἰετηρὶ [5γϑε] ἴο ἑογηϊοα- 
τἴίοαθ. Τῆΐβ ἤθη ἰβ ἴῃς ΕΥΤΟσ οἵ βεδυστίοη 
ὃν ψῃὶςἢ Πα ᾿εαάβ ἴμεπὶ ϑῖσαγ. [ἢ σαρ- 
Ὀιπίοδι ᾿ἰξεγαῖυσε ΒδΙϑδπ ἰ8 ἃ βοτῖ οὗ ἴγρε 
οἵ ἔαϊβε ἰθδοῃοτβ (Ρίγκε Αδοιῇ, ν. 29, νι 
Ταγ οτ᾽β π.). ϑοπῖα βιρροβε ἴδε πᾶπ)ς 
Νιςοοϊαίίαη (Αροο. ἰΐ. 6) το Ὁ ἐοτπηεὰ 
ἴτοτὰ ὑῃς ἀτεεῖς εαυϊναίεπει το Βαϊδδπι 
τε “" ςοσγιρῖεσ οὗ τῆς ρεορὶε "᾿; βεα ῃον- 
ἔνε ἴθ ρδββᾶρεβ αυοϊεα ἴοπὶ ΟἸεπι. 
ΑΙ. ἴῃ τῆς [πιτοἀυςτίοη οἡ Εδεὶν Η εγεβίεβ. 
[π᾿ Αρος, ἰϊ. 14 νὰ σεδὰ οἵ βογὴῆς ἰπ Ῥεσ- 

ὑτὰ ἴ[Π81 Πεϊὰ ἔπε ἰεδοπίπρ οὗ Βαϊ δδπ, 
ἐδίδασκεν τῷ Βαλὰκ βαλεῖν σκάν- 

δαλον ἐνώπιον τῶν υἱῶν ᾿Ισραήλ, φαγεῖν 
εἰδωλόθντα καὶ πορνεῦσαι. ὙΠετῖα ἰ8 ὯὨῸ 
δίης ἴο βιρρεβὲ τπδῖ τε ἱππονδίογβ, οὗ 
γΠοσὰ [δὲ ΒΡεΔΚβ, ἐδνουτεὰ ἰάἀοἸ ΔΊΓΥ, 
δυῖ {ΠῪ τῦδν δάνε ρτίἀδὰ {πεπιβεῖνεβ οα 
τ-πεὶς ἐη]ρζεπτηθπε ἴῃ ἀϊδβεεραγάϊηρ ἴπε᾿ 
τὰῖς οὗ τῆς Αροβίοϊϊίς Οουηῃοῖ! 85 ἴο ἴῃς 
86 οὗ τηεδῖβ οἤετεὰ ἴο ἰάοΪβ (οἷ. τ Οοσ. 
8), ἀπά ρεσῆδρβ ἱπ Ὀυγηΐηρ ἰηςεπβε ἰῃ 
Βοποὺς οὗ ἴπΠ0 ἘπΊρεζοσ, 8δὲὲ ΒδιηδαΥ, 
Ἐχῤοσίίον ἴον 1004, Ρ. 409, ἀπὰ [ἱγ, ΡΡ. 
43-6ὁὅ. Οπ {με οἴμες παπᾶ, υάς ΓςοΏ- 
εἰπυδιν οὔδερεδ ἴπεπὶ νυν ἢ τηογδὶ ἰδχίτυ, 
Δηᾶ 'ννὲ ΠΊΔΥ ΒΌρροβε ἔπι 115 νγᾶ8 ζοπη- 
Ὀἰπεὰ νψἱτ οἰαίπηβ ἴο Ῥσορπεῖς βοόνεσ, 
δηὰ νυν ἴῃς σονεϊουδπεβδ Ἡυ πὶ οἢ 18 οὐύεῃ 
βοτὰ το τη6 ἴλ15ς [εδοῆεσβ οὗ ἴπΠ9 εχ υ 
ΟΒυτοῆ, 848 ἰπ  Ὑῆεββ. ἰΐ. 3 ἔ., ψδεσα 

ἰπ τς ΕΕΝ., ““οαβὲ ἐπμεπιβεῖνεβ ἄνναυ,᾽" 18 

ἴῃ 8ῃ δοῖϊνε, ποῖ ἃ ραββῖνε βεῆβε, 88 πε γυ]ηρ ῥτίη- 
ποῖ 48 ἴδια εἴτοσ ἱπίο ψῃϊο οἴδετβ [6}1 [πγουρἢ Πῖ8 

τοίηκ ]υάς ἀϊθοτπιϊπαῖεά Ὀϑίννεαη ἔπαβε πιεαπίπρϑ : πλάνη 
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καὶ τῇ ἀντιλογίᾳ τοῦ Κορὲ ἀπώλοντο. 

ΙΟΥΔΑ ΕἘΠΙΣΤΟΛΗ ΙΣ-- 

12. οὗτοί εἰσιν [οἱ] 

'οντοι εἰσιν] ἀά. (εχ. ν. 16) γογγνσται---πορενομενοι ἐᾷ Οἷ. 

πολλῷ προσέχοντας, 
κερδεῖς, ἔχοντας νστήριον 

τῆς πίστεως ἐν καθαρᾷ σννειξήσει τίς. 
ἰ.. 7, τι διδάσκοντες ἃ μὴ δεῖ κέρδους 
χάριν, τ Ρεῖες ν. 2. Εογ δε ψεη. μισθοῦ 
ΦΛ Ννίπετ, Ρ. 258, ΡΙαὶ. δῤ. ἰχ. 575 Β, 
μισθοῦ ἐπικουροῦσιν, 1: Οοτ. νἱΐ. 23, τιμὴς 

ε. 
οη με ̓βοῖο 1 υπάἀεγείδηά ἴῃς ραββᾶρε 

ὅπ : Βαϊίδαπὶ ψεπὶ ψγοαρ Ὀεσδυβε Ἦς 
Διἱοννεὰ δἰ πιβεὶῖ ἰο παηΐκεσ αἴτει ραίῃ δπὰ 
80 ἰοϑὲ ἢἰβ σοτηπημηίοη νὰ αοά. Ης 
ἀοῖ Οηἶγ ψεπὶ ψτοηρ Βἰπηϑεῖζ, Ὀὰς ἢς 
δϑυδβεὰ δἰ8 στεδί ἱπῆἤμεηςε Δπὰ δἰβ τερυ- 
ἰλείοη ἂἃ8 ἃ ργορμεῖ, ἴο Ἰεδά δβίγαυ ἴῃς 
Ιβγαςὶ 68 ΟΥ̓ ἀγανίηρ [Βα πὶ ἀνὰ ἔοση 
{με ΒοΙ͂Υ Ψογβῃῖρ οὗ ]εβονδῆ ἴο ἕῆε ἰσω- 
Ραῖο ΟΥΒΏΙρΡ οὗ Βδδὶ Ῥϑοσ.0 80 ἔδμεβα 

86 ἰεδοπογβ υὑ8ὲ [πεῖν Ῥγορμεῖῖοδὶ ρἰ 8 
ἴοτ Ῥυγροβεβ οἵ βεϊ -ἀρργαπάϊβετησηὶ, ἀπά 
ἐπάσανοιιγ ἴὸ πηᾶκς ἱμεἰς βεγνίοςβ αἰίγδς- 
εἶνε ὃγ Θδχοϊιἀϊπρ ἔγοπι τε ρίοη 411 τῆδὲ 
ἰβ βίγεπυουβ δπὰ ἀϊβῆςυ!ε, ἀπὰ ορϑηΐης 
ἴδε ἄοογ ἴο ὄνεγυ Κίπὰ οὗ ἱπάυΐρεηςε. 
566. ἴδε ποῖδβ δηὰ δοπηπιεπίβ οἡ δα 
ῬΑΓΆΪ]6] ρδββαρεβ οἵ 2 Ῥεῖεσ ἰπ τὴν δαϊ- 
τίοη οὗ ὑπαὶ Ἐρίβεϊε. 
τῇ ἀντιλογίᾳ τοῦ Κορὲ ἀπώλοντο. 

Ἐοτ Κογαβ᾿ δ βίῃ βεςὲ Ναπι. χνΐ. σ ζᾧ, δπὰ 
ζοτρᾶγε, ἴοσ ἔπε βατὶς σερεἰ]ουβ βρίγιε 
ἴῃ (ἃς ΟὨγίβείδη ΟΠυχοῖ, 3 ]οῆπ, 9, τὸ 
(οὔ Πιοίερῃε8), Τίς, ἴ. το, σι. εἰσὶ 
-ο ἰδ ἄἀκτοι. . . οὖς δεῖ 
ἐπιστομίζειν, ἰδ. ἰ. τ6; ἐδ. [1], το, Στ, 
Σ Τίπι. ἱ. 20 (ἀπιοηρ ἴποϑε Ψῆο πᾶνε 
ταδᾶβ βῃϊρνσεοῖς οὐ τῆς ζαϊτῇ πηδητίοπ ἰβ 
ταδᾶε οὗ Ηγτηεπδειβ δη4 ΑἸεχδη ει) οὗς 
παρέδωκα τῷ Σατανᾷ ἵνα παιδευθῶσιν 
μὴ βλασφημεῖν, ἐδ. νὶ. 3-6, 2 Τίπι. 11. τ6- 
18, ὃ λόγος αὐτῶν ὡς γάγγραινα νομὴν 
ἕξει, ὧν ἐστιν Ὑμέναιος καὶ Φίλητος, 
οἵτινες περὶ τὴν ἀλήθειαν ἠστόχησαν, 
ἐδ. ἰϊ, 25, ἵν. 14, Ψετγα ἐπε ορροϑίτίοη οὗ 
ΑΙεχδπάδγ ἴῃ σορρδγβιη τ ἰ8 ποϊαά ; δας 
Ἐβρεοίδι!ν ἢ, στο, ΨΕἰο ἢ ρσαβεπιβ ἃ οἷοβα 
ΡῬΆΓΔ]]εἰ ἴο οὺσγ ῥρᾶββδρε, γεξζεττίπρ ἴὸ ἃ 
δἰ πλ]Αγ τεβίϑίαπος ἕο Μοβεβ ἰπ ἴπ6 οδβε 
οἵ ἴτε Δροογυρῆδὶ [8ππὲῈ8 πὰ 7δπιῦσςβ. 
Ἐοτ ἀντιλογία βδε6 Ἠεῦ. χίϊ. 3, ἀναλο- 
Υίσασϑθε τὸν τοιαύτην ὑπομεμενηκότα ὑπὸ 
τῶν ἁμαρτωλῶν εἰς ἑαντὸν ἐν πλυγίανς Π 
8 υϑεὰ δ8 ἃ τταπβίδιίοη οὐ Μεσίθδῃ ἱπ 

Νυπι. χχ. 13 αἱ. ἀπά (1π ΕΊΑΒΟΣ Ἐρ ΌΤΑΗ) 
ἰῃ Ργνοίευ. ας. 9, μνήσθητι σὰν 
ὁ Θεὸς τοῖς Δαθάν, Κωρέ, καὶ ᾿Αβειράμ, 
πῶς ἐδιχάσθη ἡ γῆ καὶ κατέπιεν αὐτοὺς 
διὰ τὴν ἀντιλογαν αὐτῶν. 

Ἐλιιρέ ἄγαν δἰτδητίοη ἴο ἢ οἰϊτηδχ 
οοηίδίηδὰ ἴῃ ἴΠε8ε ἐχδίηρίεβ. ΤΈΣ βίη οὗ 
Οδίῃ ἴἰβ τπηασκεά Ὁγ ἴῃς ψογάβ ἐπορεύ- 
θησαν ὁδῷ, ἐμαὶ οὐ Βαϊαδπι {πε ρεπεῖς 
τορῃεῖ Ὁγ ἐξεχύθησαν πλάνῃ, ἐμαὶ οὗ τῃς 

ἤκῆιε Κοτγδὴ Ὁγ ἀπώλοντο ἀντιλο 
γεσ. 12. οὗτοί εἰσιν [οἱ] ἐν ταῖς ἀγά- 

παιὶς ὑμῶν σπιλάδες συνενυχούμένοι: 
Ὀτ. ΟΒβδδε αυοῖςβ Ζεςῖ. ἱ. τὸ ἔ., Αρος. 
νἱϊ, 14, Ἐποοῦ χϊνὶ. 3, ϑεογείς 07 Εποοῖ, 
νἱῖ. 3. χυ , 3, χίχ, 3, εἴς,, ἔοσς [8 ρῆγαβε 
οὗτοί εἰσιν, λἀάδίηρ τμαὶ ἰ τγᾶβ ργοῦδθν 
δἀορίςὰ ὃὉγ ὅ8ι. [πἀς ἔτοπι δροςαϊυριῖίς 
υτιπηρβ, ἔοσ Ὡς Πα οἰδασῖγ μαά ἃ 
Βρεςίδὶ {ἰκίηρ. Οἡ δε δασγὶν Ὠϊβίοσυ οὗ 
ἴδε Αρᾶρε, 8εὲ τιν Αρρεπάϊχ Ο ἐο Οἴεηι. 
ΑΙ. δέγονι. νὶ. ΤῊδ ρᾶγα!]εὶ ρᾶββαρε ἰῇ 
2 Ῥεῖες (οη ψψῃΐο ἢ 866 π.)} 88 {ΨῸ τὸ - 
ταλσκαθῖε ἀϊνετρεηοίεβ ἔοση ἴδε ἴεχιὶ 
Βεῖε, τεδάϊηρ ἀπάταις ἴος ἀγάπαις απὰ 
σπῖλοι ἴο᾽ σπιλάδες. ὙΤΠοΙΕ Πλ8 Ὀδεη 
τοῦ ἀϊδουβδίοῃ 88 ἴῸ ἴῃς πηοδηίηρ οὗ 
δε Ιδϊίες ψνοσά, [ἐ ἰ8β ἀρτεδεὰ ἐπδὲ ἴξ ἰβ 
ξεπεγα!!ν υϑεὰ οὗ ἃ τοοῖ ἰπῃ οἵ ὃγ ἴδε βεᾶ, 
Διῃὰ πηᾶῃν οἵ τς Ἰεχίοορταρῃεῖβ ὑπάσε- 
βίδηά [τ οὗ ἃ πίάάεη τοςκ, ὕφαλος πέτρα, 
τι μοῦνα Μαρ., σπιλάς, ᾿Αττικῶς" 

ος πέτρα, Ἕλληνες, Εἴγπιο!. Μ., 
ξιμηψϑιι πεν ΣΝ ὑπὸ θάλάσσαι ἐδ νὰ 
κρυμμέναι πέτραι, ὅθεν κι ος 
ἄνθρωπος λέγεται ὁ κεκρυμμένος καὶ 
πανοῦργος, ἰδ. κατασπιλάζοντες, κατα- 
κρύπτοντες, ἀπὸ μεταφορᾶς τῶν ὑφάλων 
πετρῶν, αἵτινες ὑπὸ ατος καλνπ- 
τόμεναι τοῖς ἀπρούπτως προσπελάζουσι 
κίνδυνον ἐπιλέρονοι (Ὀοιἢ οἰϊεὰ ὃν 
Ὑν εἴϑι.). Ὑε βᾶπιε Ἴχρ᾽ πδιίοῃ ἴβ ρίνθη 
Ἐν ἴδε βοδο!ίαβδὲ ου οι, Οά. ν. 401-405, 
καὶ δὴ δοῦπον ἄκουσε ποτὶ σπιλάδεσσι 
θαλάσσης... ἀλλ᾽ ἀκταὶ προβλῆτες 
ἔσαν σπιλάδες τε πάγοι τε. 8:εε ΡΙυί. 
Μίογ. τοὶ Β, εὐδία σπιλάδος, νὩϊοἢ 
γι. τταπβίαιεβ “ ὑγαη 88 πηλγὶβ 
Ταεοαπὶ τὰρεπὶ ἰδρεηι8,᾽ ἐδ. 476. Α, 
Οεουπιδηΐῃβ οἡ [Πϊ8 ράββᾶρε, αἱ σπιλάδες 
τοῖς πλέουσιν ὀλέθριοι, ἀπ κήτως 
ἐπιγενόμεναι () -νοι4). πὰ ἐξαί. ᾿ 
ὥσπερ σπιλάδες, ἐπάγοντες αὐτοῖς τὸν 
ὄλεθρον τῶν ψνχῶν. νεῖβε. Αἴ8ο χυοίεδ 
Ἠεϊϊοά. ν. 31, θαλάσσῃ προσείκασας 
ἂν τοὺς ἄνδρας αἰφνιδίῳ σπιλάδι 
κατασεισθέντας, ΤὮε Τοπιρουπά κατα- 
σπιλάζω Ἰοἰπεά υνἱτ ἰΒῈ ραγβιϊεὶ οαβα 
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ἂν ταῖς! ἀγάπαις5 ὑμῶν σπιλάδες, συνευωχούμενοι ἀφόβως," 

1 οι εν ταις] οπι. οἱ ἐᾷ Κὶ νυϊξ. τς. ΤΒΘΟΡΗΙ. Οεοοη. Ἱ, Οδᾶβα. 
3 αγαπαις δὰ ΒΚΙ, δγεῖ. 588. ὈΟὮ.  ; ἀπαταις ΑΟ. 

3 μων) αυτων Α νυἱξ. δγτρ Ἐ. 
4 συνενωχουμενοι, ἀαφοβωξ δ5γττ., Ττεξ., ΝΗ; συνενωχ. αφοβως, Τί. 

οὗ ὕφαλος ᾿ἰυδιίῆεβ, 1 ταϊπὶς, (18. ϑεπβε 
οὗ σπιλάς, νι ἢ [5 τεὐεςϊοὰ ὈῪ πιοδβὶ οὗ 
τῆς ΙΔἴες οοπχπχεηιδίοτβ"͵ Οὐ αἷβο ἴῃς 
υ8ς Οἵ ναναγέω ἰπ τ Τίπι. ἰ. τοθ. δεοῤμίμς 
ἰβ υδεᾶ ἴῃ 8 58: π|]λτ πηεϊαρῃοσὶς 8εηβε, 
8εὲ Οἷς. ἐπ Ρίβ. 41 ψπεῦα Ρίδο δπά 
αδρίπίυβ αγὰ οδ εὰ “ ρεπιίηδε νογαρῖηε8 
βοορυϊ,ᾳὰς τεϊρυδιϊοαε". Οἰδοῖβ ἴακε 
στ' ἰῃῆ ἴῃς νεῖὺ ζάστε 8επβε οὗ 
“ βροῖβ,᾽᾽ ΟΥ “ διδίηβ," {κε σπίλοι ἴῃ 
2 Ῥεῖεσ. Τῆς ΟἹἹγ ἐχᾶτωρίς οὗ 118 βεῆβε 
ΒεΟΏΒ (0 ὃς ἰη Οτρῆ. ζέέᾳ. 614, δυῖ 
Ηδεγοῖ. ρίνεϑ [ἴῃς ἰηϊετρτγοιδιίοη σπιλάς, 
μεμιασμένοι. 1 ἀρτεε 18 ΒρΡ. νγοτγάβ- 
“νοῦ δηὰ Ὦσς. Ομδβα ἱπ τπϊπἰκίηρ τπδὶ 
τὰς τηεΐϊδρδοσ οὔ ἐπε βυπκεη σοοῖκβ ἰ8 πλοσα 
ἔπ Βδτιθοην ἢ τΒς σομίεχί, 
Ηον ὅτε ννε ἴο δεοουπί ἔογ ἴπε βεπάεσς 

ἷπ οἱ .. . σπὶ συνενωχούμενοι ὃ 
Ατὰ ψῈ ἴὸ ϑῦρροβε ἴῃς ζεπάεσ οἵ σπιλάς 
νν»Ὰ8 ἐρδηξεᾶ, οἵ ἰογροΐίεη ἴῃ ἰδῖς ἀτσεεὶς 
{υ΄. ΝΝίπετ, Ρρ. 25, 38, 73, 76) ἡ [1 80, 
ἴπε ἐογρειδαϊπεββ βεεὰβ ἴο ᾶνε Ῥεξῃ 
οοπῆπεᾶ τὸ {π|ὶ8 δυῖΐποι. Οτ ἰβ 1ῃΐ8 ἃ 
εομεοίγμοίίο αὐ 5Ξεηδεμι, ἴᾷς [επιϊπίηα 
Ῥεΐπρ ομδηρεά τὸ πιδβουϊίπε Ὀεσδιβε 
18. τη δΔρΠουιοδ γ υδοὰ οὗ τηθη (ΥΝ πεσ, 
ῬΡ. 171, 648, 6όο, 672), «7. Αρος. χὶ. 4, 
μϑ εἰσιν αἱ δύο λνχνίαι αἱ ἐνώπιον 
τοῦ κυρίον ἑστῶτες ἀπά Β᾽85 τεδάϊηρ 
“παραφερόμενοι Ὀεῖον ἡ Οἵ τιᾶῦ νῈ 
ἴακε σπιλάδες 458 εχρτεβδίῃρ ἃ Ποπιρίε- 
ταδηϊδσυ ποιίοη ἰῃ ἀρροβίξίοη ἴο συνεν- 
ὠχούμενοι) Τε ἰΔβ8ὲ βεβοῖιβ ἴῃς Ὀεβί 
εχρίδπδιίίοα ᾿πουρῃ 1 σαπηοῖ τεολ}} δὴν 
εχδοῖ ρᾶγα!εὶ. Απ εβίεσ γετηεάυ ννουἹὰ 
ες ἴο οπιχῖξ ἢ δτιίοὶς (ἢ Κὶ ἀπά πηδην 
᾿νεζϑίοῃβ), 48 βυρρεβίεά ὃν τσ. Ομδβε ἱπ 
Ἠδβεηρε᾽ έοίέοπανν ὁ ἐπε Βὲδίε, ἰὶ. Ὁ. 
γοοῦ, ἰἱγδηϑβιδεῖηρ : “ἴπεβε ἂγὲ βιηκοη 
τοοῖβ ἴῃ γους ἰονε-ἔξαβιβ 8 1]ς {ΠγῪ ἔεαβὲ 
νὴ ἢ γου", 

συνενωχούμενοι. [8 υϑεά ἴπ ἴΠ ρᾶτγΑ]1ε] 
Ῥάᾶξβαρε οἵ 2 Ῥεῖεσ νἢ ἃ ἀδί. 88 ἴὴ ἴυυς. 
Ῥλέοῤςε 4, 1058. Απέ. ἵν. 8, 7. 

ἀφόβως ἑαντοὺς ποιμαίνοντες. [ΙΓ 
να ἴᾶκε σπιλάδες 88 τοταρικαιξοίκεν ἴο 
σνυνενωχούμενοι, ἰξ ἰ8Β Ὀεῖζε ἴο ἴδίκς 
ἀφόβως υἱῖ! ποιμ.: ἰἔ ννεὲ οτηῖξ ἴδε 
Αγίίοῖὶς ἀπὰ ἴᾶκεὲ σπιλάδες ἴο ὕε ἴῃς 

ποιμένες ἑαντοὺς, τὰ δὲ πρόβατά 
μα τ ϑηδδυρμλὴ ἴμι ἴδετε ἀοεβ ποῖ πέεα 
ἴο Ὀ6 ΔηΠΥ τείεγεποα ἴο βρίγίτυδὶ ραϑβίοτβ 
ἴῃ ᾿]υάε; δπά ποιμαίνω δδ8 ΡτοῦΘ 
πεῖς ἴπε βεῆβεὲ “τὸ ἰαίίεη, ἱπάυϊρε,᾽" 
8ἃ8 ἷπ Ῥίον. χχνῖϊϊ, 7, ὃς δὲ ποιμαίνει 
ἀσωτίαν, ἀτιμάζει πατέρα, ἐδ. χχίχ. 3, 

δὲ ποιμαίνει πόρνας, ἀπολεῖ πλοῦτον, 
Ριυῖ. αὐθον Β, ἐρβρτα ὅπ τοῖον 
μακρᾶς ντα κομιδῇ Φιλοποίμην 
ἐποίμαινεν ἀτεχνῶς πάϊς ύμενοῦ. ε 
ΤΆΔΥ ΟοΙίρᾶγε σ Οοσ. χί. 27 ἔ., [΄ἅπιεδ ν. 5, 
Ι ἐἐρεὴ ν. ὙΣ ἀ 

νεφέλαι . ὑπὸ ἀνέμων πα; 
φερόμεναι. Ὑμβές Ἄοδαγαςῖεγ οὗ ἴδ 8 πῆ: 
νϑίοσβ 8 ἰΠΠυϑιταῖϊεὰ Ὁγ ἤρυτεβ ἄγανστι 
ἕσοση (ἢ ἴουγ εἰετηθηῖβ, δίσ, δαί, 56ᾶ, 
Βεάνθη (αἰθήρ). ϑρίτι ροϊπίβ. ουἱ ἴῃς 
ταβειηθίαπος ἴὸ ἃ ρᾶββαζε ἰῃ Εποοῦ 
(ξδαρέατῃ 11,-ν.}, ψνΒῖσ ἢ ΤΟ] ]ονν8 ἱπηπιε- 
Δῖον οὐ ἴῃς ννοσάβ χσυοϊεά Ὀεῖονν, νν. 

14, 15. Τῆε τερυΐας ογάεσ οὗ παίυσε ἰδ 
ἴδετε ςοηϊταβίθά νἱἢ ἴῃς ἀϊδογάες δηὰ 
ἰανν εββηαβθ οὗ βίππειθβ. “1 οὈβεγνεά 
ἐνεσυιπίηρ [παι ἴοοῖ ρῥίδσε ἴῃ τῆς Ὠεᾶνεη, 
δονν ἴῃς ἰυτηϊπαγίεβ. .. ἀο ποὶ ἅε- 
νίαῖς ἔτοπι {πμεῖσ οὔοϊῖβ, μον {πεν 41] 

“- Ὁσ. Βίβα ἀβηίεβ τἢϊ8 πιεδηΐηρ οὐ ἔπε βίσεπρτῃ τηδίηϊν οὗ το αυοιϊαϊίοηδ, Ηοη. 
Οὐ. ἱϊ. χοδ, ἀτὰρ νῆάς γε ποτὶ σπιλάδεσσιν ἕαξαν κύματα, ψνβετα, δ6 5ᾶγ8, ἴῃς 
σπιλάδες τε ἰάεητίολ! ἢ λισσὴ αἰπεῖά τε εἰς ἅλα πέτρη οἵ 293; ἀπά ΑπίΠοϊ. 
χὶ. 390, φασὶ δὲ καὶ νήεσσιν ἁλιπλανέεσσι χερείονς τὰς ὑφάλονς πέτρας τῶν 
φανερῶν σπιλάδων. [πὸ ὈοΙΒ οἵ ἴΠε86 1 τὨῖηκ τπῈ νοσγά τεΐεσβ ἴο με Ὀγεᾶκογβ δ 
τῇς Ὀοτίοπι οὗ τῃς οἸ188 : ἴῃ τὰς Ἰαϊίεσ ἰξ 18 βαϊά τπδὶ διἀάθῃ γτοςκβ ἂγε τότε ἀἄδηρετ- 
Οὐδ ἴπδη ν᾽ βἰδ]9 τεεῖΐβ. Οοσηραγε ὈὨἱοά. ἐϊ|. 43, ὄρος δὲ ταύτῃ παράκειται κατὰ μὲν 
τὴν κορυφὴν πέτρας ἀποτομ. ἔχον καὶ τοῖς ὕψεσι καταπληκτικάς, ὑπὸ δὲ τὰς 
ῥίζας σπιλάδας ὀξείας καὶ πυκνὰς ἐνθαλάττους. 
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ἑαυτοὺς ποιμαίνοντες, νεφέλαι ἄνυδροι ὑπὸ ἀνέμων παραφερόμεναι,1 

1 παραφερομενοι Β. 

τἶβε ἂπά βεῖ ἰπ ογᾶἄεσ, εδοῦ ἴῃ [18 8εᾶ- 
8οῃ, ἀπά τταηβρτεββ ποῖ δραίηβϑί πεῖς 
ἀρροϊηιεὰ ογάεγ... . 1 οὐβεγνεά δπὰ 
βανν ον ἰπ υνἱπίοσ 411} [πε ἴγθαὲβ δε 8 πὶ 88 
τβουρῃ τε γετε νήϊπεγεὰ δηα βῃδά 8411 
τηεῖγ Ιεᾶνεβ. .. . Απὰ δρδὶπ 1 οὐυβεγνεά 
τῆς ἀαγβ οἵ βυπηπιαγ. . . πον ἴδε ἴΓεΕΒ 
οονοσ τπογηβεῖνεβ ἢ ρτεέθη ἰεᾶνεδ δπᾶ 
θεᾶς ἔταῖϊ. . .. Απὰ Ὀεδμοϊά πονν ἴδε 
8688 πὰ ἴδε τίνειβ δοσοχηρ ἰ8ῃ τπεὶγ [85}ς. 
Βυϊ 45 ἴοσ γου, γε δᾶνε ποῖ σοητίπυεδά 
βιεδάίξαβι ; ἂπά {πε ἴἂνν οὗ ἴῃε [μοτὰ γε 
μᾶνε ποῖ ζιδ|1εὰ... δἀπὰ δανε 5βἴδη- 
ἀετγουδὶν βροίκεη ργουιὰ δπά παγά ννογάβ 
Ὅαϊον νϑσ. 15, περὶ πάντων τῶν σκληρῶν 
ν ἐλάλησαν κατ᾽ αὐτοῦ) 11} γουτ ἱπη- 
τα τηουτη8 δραίηβὲ δἰβ ρτθδίπεββ." 

ἔοι τῆς τηεΐϊδρμος οὔ, ΕρΡἢ. ἵν. 14. [π 
188. Ῥάγα]]θὶ ρᾶββᾶρε οὗ 2 Ρεῖεσ ἰῃς ἤσϑβε 
ἔρυτε ἰβ Ὀσοκεη ἱπῖο ἔνο, πηγαὶ ἄνυδροι, 
ὁμίχλαι ὑπὸ λαίλαπος ἐλαυνόμεναι. Ῥετ- 
Ὧδρβ τς ψτίϊεγ τῇλυ πᾶν ἱπουρῆς ἴπαὶ 
ποῖα νὰ8Β δῇ ὑπάπε ταῦ ρ ἰςδίοη οὗ 
οδυβεβ,; {πὸ οἰουάβ ψψεγα ννδίθσ 658, 
ἰξ 8 πδεάϊδββ ἰο δὰ (δαὶ {πὰ νγεγα 
ἀτίνεη ραβὲ Ὁν ἴτε νἱπά. νὲ ἢπά δε 
βᾶτηδ εοτηράγίβοη ἰῃ Ρζον. χχν. 14: “48 
οἰουάθ πὰ ννἱηὰ υἱίμουῖϊ ταῖῃ, 80 ἷβ ΒῈ 
τῆι θοδβίεϊςῃ Βίπηθεὶ οὗ ἰδ ρὶ[ι5 Δ] 5ε}γ "". 
ἼΤΠς ΓΧΧ ἰ5 1685 πκὸ οὖ τοχῖ, βυ ρρεβί- 
ἵπρ ἴπας δες ννᾶβ δοᾳυδίηιοά νυ {πε 
οτὶσὶπαὶ Ηεῦτεν. 6.1] Εογ ἴῃς υ8ὲ οὗ 
ὑπό “ἢ ἀνέμων 8εε τὴν ποῖδ οἡ Δ Π|68 
11, 4. 

δένδρα φθινοπωρινὰ ἄκαρπα. φθινο- 
πωῤινέν. 8 Δ4ῃ δάϊεςῖίνε ἀεγνοεὰ ἔτοπι 
τὸ φθι , ΨΒΙΟΝ ἰδ ἐϊ86 1}, 1 τηϊηκ, 
Ῥεδβὲ ὄχρίαιϊιπεὰ 48 4 οοπιρουπά οὗ 
φθίνουσα ὀπώρα 4᾽ φθίνοντος μηνός), 
τηεδπίηρ ἴμε οοποϊυάϊηρ ρΡοτιίοη οἱ τπς 
ὀπώρα. ΤΗΪΐΒ ἰαἴζες Μνογὰ ἰδ, δοροογάϊηρ ἴο 
Οὐτευ8, οοπιρουπάεά οὗ ὁπ-» οοηπεοῖοά 
νυ ὀπίσω, ὄπισθεν, ἀπὰ ὥρα -- “τῆς 
Ἰαίεσ ρείπις ". Ὑγὲ ἢπὰ ὥρα υβεὰ ὃγ 
ἰϊθεῖ οι; ἴοσς ἴῃς βρτείηρ υνἱτῃ [18 ἤοννεγβ 
πᾶ, τῆοστε σαγεῖν, ἔοσ ἴῃς βυπηπγεσ ἢ 
118. ἔγυϊῖ8, 85 ἰη Τῆυς. ἰϊ. 52, ὥρα ἔτους. 
Ῥεγῆδρβ ἔτγοπι [Πϊ8 ἀου]ε 86 οὗ ἴῃς ννογά 
ΠΛΔῪ Ὦδνα σοπὶε ἴπΠ6 Διί ρυ ν ἱπ {86 
ΔΡΡΙΪοαιίοα οὗ ὀπώρα, οἵὗἨ νΒοἢ Ιἄεἰες 
βᾶγ8 δὶ “ἰΐ οτ ρίπδ!ν ἱπάϊοδιεά, ποῖ ἃ 
ββᾶβοῃ βεραζαῖε ἔγοτῃ δηὰ 10] οννῖη ρα δἴϊζεσ 
τῆς ϑυτηπΊετ, πὲ τῃς Βοιίεβὲ ραγὶ οὗ (ἢ 
δυπίτηει ἰἰβοϊῦ, 8ὸ πᾶς ϑιγίαβ, ννῆοβα 
διεῖίδοδὶ τβίηρ ἴοοῖς ρίδος (ἰπ τῆς ἂρὲ οὗ 
Ἡοπιεῖ) δρουΐ ἴτε πιὶἀά]α οὗἨ Ἀ Τυγ, 18 
ἀεβογίρεά δβ ἀστὴρ ὀπωρινός 11]. ν. 5). 
1π δαγὶν εἰπ|εὲβ τὶ Ψψουϊὰ 5βεεπὶ ἰῃδὶ 

τῇς ατεεκβ, {κ6 τῆς ιεγπιᾶπβ (Τας. 
αενηι. 26), τεςορηϊβϑεά Οὔ ἴἤγες βεᾶ- 
8ΒΟη8--ννϊ ποτ, ΒΡ, δυπιπιεσ, δηὰ 
παι τδ6ὲ ἰαβὲ ννὰβ ἱπάϊ βασι! παπιεὰ 
θέρος οΥἵ ὀπώρα: οοπιρᾶτε Ατίβί. 
Ανες 700, πρῶτα μὲν ὥρας φαίνομεν 
ἡμεῖς ἦρος, χειμῶνος, ὀπώρας, «Πἢ 
Αεβοῃ. Ῥγονι. 453, ἦν δ᾽ οὐ αὐτοῖς 
οὔτε χείματος τέκμαρ οὔτ᾽ ἀνθεμώδους 
ἦρος οὔτε καρπί θέρους βέβαιον. 
Βυϊῖ τπουρῇ ὀπώρα νν88 τ υϑεὰ διγὶςι! 
ἴοσ {πε ἀορ-ἄαγβ, ἤδη τῆς ἔταϊ τἰρεπεά, 
τ ν88 4180 ναρπεῖν υϑεὰ ίοτ πε υπηδτηεὰ 
Ρετίοὰ νοῦ εἐπδυθὰ ὑρ ἴο ἴτε ςοπι- 
ταεησεγηθηΐ οὗ νἱηῖεσ. Τῆυβ Ηεβίοά 
(Ο. 674) μηδὲ μένειν οἶνόν τε νέον καὶ 
ὀπωρινὸν ὄμβρον καὶ χειμῶν᾽ ἐπιόντα : 
δηὰ ὀπώρα Δρρεᾶτ:8 85 ἃ ἀοβηῖίς Βεᾶβοῃ 
ΌΥ ἴδε 5ἰάς οὗ ἴῃς οἴδεῖβ ἴῃ ἃ 1ΐπε οἵ 
Ευτὶρίάεβ, αποϊεὰ ὉγνΡ Ρ]υϊατοῦ (Μονγ. 
1028 5), ἔτοπὶ ὑνῃοἢ τ Ἄρρδᾶσβ παῖ ΠῈ 
Αβϑιίρπεὰ ἰοὺσ τῃοπτῆβ ἐϑοῦ ἴ0 ΒυτηπΊεσ 
πὰ νἱηΐογ, δπὰ ἴνο ἴο βρείηρ δηὰ 
ὀπώρα ---- 

φίλης τ᾽ ὀπώρας διπτύχους ἦρος τ᾽ 
Φ 

(ν δεγε ἴπε ερί πεῖ φίλης ἄεϑετνεβ ποις). 
11 18. βαϊὰ τῃδὶ ἴα λαῖμος οὗ τῆς τγεδιϊβα 
ε ΤῬίαεία (ς. 420 Β.6.}, ννϊ ἢ ροε8 
ἀπάξει ἴπῈ πᾶτε οὐ Ηἱρροογαῖεβ, ννᾶβ 
τῆς βὅγβὶ ἴο ἱπισοάυος α ἀεβηΐίϊς ἴεγπ 
(φθινόπωρον οτ᾽ μετόπωρον) ἴοτ {πε πεν 
δέδβοῃ, ἴῃς ννογτὰ ὀπώρα Ῥεὶπρ τεβεγνεὰ 
ἴοσ ἴπε Ἰαῖες βυπηπηοσ, δοοοσζάϊπρ ἴο ἴῃ 
ἀεβηιίοη οὗ Ευδίδιδ. οἡ 1]. ν. 5, ὀπώρα 
ὥρα μεταξὺ κειμένη θέρους καὶ τοῦ μετ᾽ 
ἁδτὴν μετοπώρου. Απά ξο Με ἢπά τἱ 
υδεὰ ὈΥ Ατίβίοιϊς (Μείθον. ἰϊ. 5), αἱ 
χάλαζαι γίνονται ἕαρος καὶ μετο- 
πώρον μάλιστα, εἶτα καὶ τῆς ὀπώρας, 
χειμῶνος δὲ ὀλιγάκις, πὰ Ὁγ ΤΒεο- 
ῬὨγαβίυβ (περὶ Σημείων, 44), ἐὰν τὸ ἔαρ 
καὶ τὸ θέρος ψυχρὰ γίνηται, ἡ ὀπώρα 
γίνεται καὶ τὸ μετόπωρον πνιγηρόν. 

ΎΠετα 15 4 ροοά ἀ68] οἵ ἱποοηβί βίου 
Δρουΐ πε οχδοῖ ΠἸπ|115 οὗ ἴῃς βεάβοῃβ, ἃ5 
8 παῖυγαὶ δπουρῇ ἤδη ΜῈ σοπΊοτ ες 
ται ἴπεν ψψεσς ἤτϑὲ ἀϊβεί ρου δῃοα ἔος ρυτ- 
Ῥοβαβ οὗ δρτίσυϊυτε δπὰ πανὶ ραιίοη, 48 
ΜῈ 58ὲὲ ἰη Ἠεείοαβ Ἡγογὰς απάὰ )α}5. 
Ἑδοῦ βεάβοῃ Ὀσίηρβ 118 οὐνῇ ὑσορεσ ψοσκ, 
δηά ἰῃε (ΔΙΤΏΕΙ ΟΥ τλεγο απ ἰ8 γεπιϊπἀ θεὰ 
οὗ ἴδε τεΐυγη οὗ ἴπε βεᾶβϑοῦ ὉῪ νατγίουβ 
βἰρῃβ, ἴῃς τἰδὶηρ δηὰ βεϊὶπρ οἵ 5ίδιϑ, 
Εβρθοῖδ"ν οὗ τῆς ΡΙεἰαάεβ δπὰ Ασοίυγυβ, 
πε δυη᾿δ ρᾶββᾶρε [σοῦ ρἢ (πε βίρτιβ οἵ 
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δένδρα φθινοπωρινὰ ἄκαρπα δὶς ἀποθανόντα ἐκριζωθέντα, 13. κύμ- 

ατα ἄγρια θαλάσσης ἐπαφρίζοντα τὰς ἑαυτῶν αἰσχύνας, ἀστέρες 

τῆς Ζοάϊδο, [ῃς τεαρρεάγδηςε οὗ ἔδε δἰγάβ, 
εἰς. Α πιογε ΒΕΓ ΕἸῪ δοσυγαῖς ἀϊνϊβίοη 
νᾺ5 τηδάε Ὁγ ἴπε Δβίγσοῃοπλεγβ, ἡ 80 ἀϊ8- 
εἰηρυϊδμεά Ὀεῖνεεη ἴπε ναγίουβ Κίπὰδβ οὗ 
τίϑίπρ ἂηά βείἷίπρ οὐἠἨ δε βίδσβ, δπὰ 
ἀϊνίἀεά ἐπε γεᾶσ ἱπῖο ἔους ε4υ4] ρᾶγίβ ὈῪ 
ἴῃς 5οἰδιῖςεβ δηὰ εαυίποχεβ. [π ἴῃ γϑᾶσ 
46 8.0. 7υϊυ8 Οδεβασ ἱπισοάυςεα Πὶβ τε- 
νἰβεὰ οαἰεπάδς, ννῃϊοῃ δβϑίρτιιεὰ ἀδῆπίΐα 
ἀδλῖεβ ἰο ἐῆε αἀἰϊβεγεπὶ βεᾶβοῦβ. Τῆυβ 
ϑρτίηρ Ῥερίηβ αι. υἱὲ, ἰά. Ἐεδ. (ἘεὉ. 7), 
ΒΟΠΊΠΊΕΙ α.(. υἱΐ. ἑά. Μαΐ. (ΜδΑγ ο), 
δυϊσταη ἀ.ἄ. ἐξέ. 4. δεχέ. (Αὐρ. τ), 
πίε α.ἅ. ἐν. ἑά. Νου. (Νον. το). 

Τὸ ἴυστη πονν ἴο ἴπ6 οοτητπηεπίδίοσβ, 1 
ΤΆΔΥ ἴδκε Τγεηοῇ 48 σεργεβεητίπρ {δεῖς 
νίενν ἴῃ δῖ8 Αμέλονίςεα Μεγϑείομ, Ὁ. 186, 
εἃ. 2, γετε ἢς βδύβ, “Τῆς φθινόπωρον 
ἐδ τῆς ἰΔῖς δυϊῃπηη.. .. ψῆίοἢ βυσοεεάβ 
ἴδε ὀπώρα (οτς {πε αυϊυπΊη οοπίεπιρί δῖε 
85 ἴπε τἰπης οὗἩ ἴδε τἰρεηδά ἔγυϊβ οὗ τῆς 
ἘΔ) πᾶ ννῃΐοῃ μα8 [8 πᾶπηὲ παρὰ τὸ 
φθίνεσθαι τὴν ὀπώραν, ἔτοπι 6 ννδηΐπ δ 
ἈΜΆΥ οὗ ἴῃς δυϊυπηη δἀπὰ ἴπ6 δυξζυπηη 
τυϊῖ8.. .. Τῆς ἀεοείνετβ οὗ ψνῃοηι 9ι. 
7υάε 5ρεδκβ γε ᾿ἰκεπεὰ ἴο ἴγεεβ 88 {ΠπεῪ 
βῆον ἱπ ἰαΐε δυΐζυγηπ, νἤεη ἐοἸΐαρσε δηὰ 
ἔταϊξ Αἰἴκε ἀγε ζόης." 

Ι πᾶνε βἰδϊεά δῦονε νῆῃδὲ 1 ποϊά ἴο 
δε τῆς οτἱρίη οὗ ἴῃς ννοτᾷ φθινόπωρον. 
Ὑτεηςἢ᾽ Β ἐχρίδηδιίοη 18 δπιδίρυουβ δηὰ 
υπδυϊτεά (ο ἐδε ἕλοῖβ οὗ {πε οαϑε, 48 ΨἹ}] 
Ῥε βδεϑῃ ἔγοπι πε οσγί εἰς βπηβ ἴῃ Γἰρπείοοι 8 
Ῥνεθὰ Κευϊδίοη, Ρ. 135: “Ἰη τῆα ρῆσαβε 
“ δυϊυπλη-ἴγδε8 ποὺ ἔγυΐε᾿ τπετε ἀρ- 
Ῥεᾶζβ ἴο Ὀὲ ἃ γτεΐεσθηος ἴο {Π6 ρδγδῦϊε οὗ 
πε Πρ-ῖγεα. . .. Αἱ Δ}} ἐνεηΐβ ἴῃς τηεη- 
ἴοη οἵ {πε βθράβοῇ ψν ἤθη ἔταϊ τηίρῃς θὲ 
αχρεοίεά ἰ8 βἰρηϊβοδηι." Ηε δάάβ ἰπ ἃ 
ποῖε, “ ϑίγδηρε ἴὸ βᾶυν, ἴδε δαγὶ ἰθϑὶ νεσ- 
βίοπ8 8} τεπἀετεάφθινοπωρινά σοττεςιγ." 
Ὑγηάδῖςε᾽Β ἰπβιίπος Ἰεά Πίπι το ρῖνε ψἢδι 1 
οᾶηποῖ θυϊ τπὶπκ (ῃς τίρμε τὐσὰ τὸ πα 
ἐχρτεββίοη, Ττεαβ ἢ οὐἱ ἔγαϊε δὲ 
δαάτίηρε (ρφαιμεγί πὴ) Επις,᾿ ἐ.ς. δὲ τῆς 
βεᾶβϑοη ψ ἤδη ἔταϊξ 88 ἰοοκεά ἔοσ. 1 
οδπηοὶ ἄρτεὰ ἢ Ατο ΠΡ ίβπορ Τχεηοῆ, 
Ὁ ὯΟ πιδίπιδὶπβ ὑπαὶ " Τγυπάδὶε νναβ εεϊ- 
ἴηρ' δἴϊεσ, (που ρῇ ἢδ [88 ποῖ ρταβρεά, ἴπε 
τῖρῃε ἰσαπβίδιίοη, ἀπά Ὠἰπιβεὶῦ ἐχρὶ δίπβ8 
φθινοπωρινὰ ἄκαρπα 28 " πτυϊυ!}  οοπι- 
Ῥεϊίηρ οἠς δποίδεσ, τοέέλομέ ἰεαυες, τοΐέκ- 
ομέ “γι᾿. Ὑγπάλϊε νναβ [ο]οννεὰ ὃν 
Οονεγάδ!ς δηὰ ἐς σοὶ ΒὶΌ]ς. ϑ πι- 
Ἰασῖν ννγο δε 845 " μεσνεδῖ ἔγεεβ ψἱἢ- 

οὐἱ ἔγυγε, δΑπὰ ιἢε Ἐπεῖπιβ νεγβίοῃ 
“ἴγδθβ οὗ δυΐϊυπης υπέγυϊϊεῖα] . ΤΣ 
ελεεβὶ οἤεπάες ἰβ τῇς Οεπανα Τεβίδ- 
ταθηῖ, ψῃοῃ ρἶνεβ ὁ ςοιτυρὲ ἴτεθϑ δπὰ 
νἰῖδουῖ ἔγυῖε᾿. . . . ὙΠε Βίβπορϑ᾽ ΒΙδ]6 
ΒΊΓΔΏΡΕΪΥ σοπιδίπεβ Ὀοΐῃ τεπάδγίῃρ8, 
ἐἴσεεβ νι πεγεὰ (φθίνειν κ4ἱ ἔτυϊε 
ξαϊμεγίηρ (ὀπώρα) ἀπά «ἱΐποας ἔγυϊτς, 
ΨΈΙΟὮ ἴδ ἐχρ᾽αἰπεὰ ἴῃ ἴπε πηδγρίη, ᾿ Τσθαβ 
νυ πεσε ἴῃ δυϊταπηπς ψἤεη τῆς ἐτυϊῖε μᾶτ- 
νεβδὲ ἰβ, ἀπά 850 τῆς ατεῖε ψνοογά ἱπ|- 
Ῥογίειῃ᾿᾽." 

Τῆς σοττγεςίπα688 οὗ ἴδε ἱπιεγργείδιίοη, 
ξἴνεπ ὉΥ Πιὶἱρπεῖοοες Αἴοπε ἀπηοηρ πιοάσγῃ 
ΟΟπιπλεπίδίοσβ, ἰβ σοπβιπηεα ὃν ἃ ςοη- 
βἰἀεγαιίοη οὔτε ςοπίοχι. Τῆς νντίτεσ Β88 
7.8ὲ Ῥεεπ σοπιρατῖπρ ἴῃς ἱππονδίοσβ, ννῇο 
ἢανε ογερὲ ἰπῖο οἵμεγ σῃυσοῃαϑ8, ἴο νγδῖεσ- 
1688 οἱουάβ ἀγίνεη ραβὶ ὃῪ ἴδε νυἱπά. {πὲ 
88 ἴπεβε ἀϊβαρροίὶπε ἴπε ορε οὗ ἴπ6 δ8- 
Ῥαηάτηδη, 80 ἀο ἔγυ τ εββ ἴγεεβ ἰπ ἴδε 
Ρτορεσ βεάβϑοη οὗ ἔπιϊς. 1 φθινοπωρινά 
ψασς δαυίναϊεπι ἴο χειμερινά, ἀδποιίπρ 
τῆ βεᾶβοῃ ὑνῆεη ἴῃ ἴγθεβ ἅτα πεοαββασῖ 
Ὀαγε ὈοΓδ οὗὨἩ ἰδθανεβ δηὰ ἐγυϊῖ, ἢονν οου!ὰ 
ἃ ἴγεε Ὀε ὈΪαπγεὰ ἔος Ὀεΐηρ ἄκαρπον ἡ [τ 
ἰ8 Ὀεοδαδε τ πλρῃς πᾶνε Ὀεεη, δηὰ οὐρᾷ 
ἴο πᾶνε Ὀξεη ἃ ἔγυϊε-δεαγίηρ ἴσας, τὲ ἴτ 
͵8 τοοϊεὰ τ. 

δὶς ἀποθανόντα ἐκριζωθεντα. ϑοΐπηεοῖ- 
ΘηΡυγρες ἐχρίδίηβ, “" Ης Ψῆο [5 ποῖ Ῥοσῃ 
ἀραΐῃ 18 ἀεδά ἴἰπ ἢί8 βἷπβ (0 οἱ. 1ἰ. 13), δ8 
ΜὯῸ Π85 δροβίδιϊβεά 8 ἐνίος ἀεαὰ,᾽ οἱ. 
Αρος. χχί. 8, Ηεῦ. νἱ. 4-8, 2 Ρεῖεσ 1ΐ. 20- 
22. 80 ἴδε ἔγεεβ τῇδυ ὃ6 οδ᾽εὰ ἀου 
ἀεδά, ννῆδη {πεν ἀγα ποῖ οΪῪ 88 ρ]ε88, Ὀυὶ 
ἅτε ἴογῃ ὑΡ ὃΥ ἴδε τοοῖ, νι οἢ νου μαναὰ 
οδυδεά {πε ἀεατῃ ἐνεη οἵ ἃ ᾿ἱνίπρ ἴσεα. 

γεῖ. 1:3. κύματα ἄγρια 
ἐπαφρίζοντα τὰς ἑαντῶν αἰσχύνας. ΟΛ. 
(Οἷς. 44 Ἡδενέηη. ἵν. 55, τῤμηιαν5 ἐλ 076 
βοσῖμδ. ὙΠὰῈ ὕνὸ {ογπΊοσ 11] 8 τ ΟΠ 8, 
πε τεεΐβ ἀπά τἢς οἱουιάβ, τείεσ ἴο ἴδε 
βρεοίουβ ργοίεβδβίοῃβ οὗ ἴῃς {ἰδεσεῖπεβ ἀπὰ 
τῆιε πιίβομίε πεν οδυβεὰ ; ἴπε τηϊτά, τς 
ἀελὰ τεεβ, Ὀτίπρβ ου!ὲ 4180 {Ππεὶγ ουν πλίβου- 
ΔὉΪε οοηάϊείοι ; ἔπε ἔουτίῆ δπὰ ΒΠῊ ρῖνε ἃ 
Μη ἤπε ἀεβογίρτίοπ οὗ ἐπεὶγ Ἰαννεββηθ 88 
ἃ βῃατιηδίεββῃπεβββ, δηά (πεῖς Ἴνεπίυδὶ 
ἴλιε. Τῆς ρῶταβε ἄγρια κύματα ἰ8 ἰουπὰ 
ἴῃ ὙΜιβάοπι χίν. 1. Τῆς ταῖς ψοζγὰ ἐπα- 
ρίζω 15 υϑεὰ οὗ τῆς 8ε4 ἰη Μοβοδυδβ ν. 5. 
τ ταΐεσβ ἴο (ῃς βεαινεεᾶ δηᾶ οἵποῖ γεΐαβε 

Ῥοτπε οὐ ἴδε οτεβὲ οἵ ἴδε νδᾶνεβ δηὰ 
ἴῆσοντι ἃρ οὐ ἴδε Ὀεδοῖ, ἴο ψὨοὮ ἀγα 

5 ΤῊ8 ἀρτεεπιεηί ἰβ ρου Ὁ ονπρ ἰο ἐμεῖς ἀερεηάεξησε οη ἴδε Ψυϊφαῖε “ αγδογε5 
αμείμηπαΐες ἑη γμοίμοξαε "". 
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πλανῆται . οἷς ὁ ζόφος τοῦ σκότους εἰς αἰῶνα τετήρηται. 14. 
᾿ἘἘπροφήτευσεν ἢ δὲ καὶ τούτοις ἕβδομος ἀπὸ ᾿Αδὰμ Ἑνὼχ λέγων 

τ πλάνητες οἷς ζοφος σκοτονε Β. 

3 προφητενσεν Β'; εἐπροεῷ. Β᾽; προεπροφ. δὰ; προεφ. ΑΟΚΙ, 1. 

ζ νμ ἴδε ονετῆονίηρε οὗ εἰδτε ἀπά ἰδ ς δεε ΠΥ ποῖε οὔ [3π|εϑ ᾿- 
Ὧ658 (Ρ8. χνῖΐ. 4), ἴδε ῥνπι τὸ, ἥροῦ 
ρισσεία κακίας ςοπδεπιπεὰ 7Άτιεβ ἱ. 
21, ὙΒεῖα δ6ὲὲ ΤΥ ποῖε. ΤΒς [ἰδεγιπεβ 
ἴοαπι οἂἱ {πεῖ οὐ δθβδγηεβ ὈῪ {δεῖς 
δυνε]]!Ἰρ σγοτάβ (νες. 16), νυν ]ε ἘΠΕ ἔχη 
ἴδε σταςε οἵ σοὰ ἱπίο ἃ εἸἰοαὶς ἕοσ δεῖς 
1ἰσεπεουδηεεα (νος. 4). Ννε πΊΔΥ Τοπ- 
Ῥᾶτς ΡῬΏΪ]. 1. το, ἡ δόξα ἐν τῇ αἰσχύνῃ 
«ὑτῶν. 

ἀστέρες πλανῆται. ΤΠΐβ ἰ6 Ὀοττονγεὰ 
ἔγτοτῃ Ἑποςβ (ςπαρίεσβ χἱτΐ., χὶῖν.) νετς 
ἴξ ἰ8 δαί ὰ τπδὲ βοπιε οὗ τῆς δίδες δεοοπὶς 
Τιρμεπίηρβ δηὰ σληηοῖ ρᾶσὶ ἢ ἐμεῖς πεν 
ἔοτπι, ἐδ. 80, “ [π πὸ ἄδγβ οἵ ἴδε δίηπεσεβ, 
τοᾶλην ςδίείβ οὗ ἴδε δίδγε τν}}} εττ, ἀπὰ υ"} 
ΔΙ1ετ ἐπεὶ οσοϊέβ ἀπά ἰδβίκβ, ἐδ. 86, τνβετγε 
ἴῃς [11 οὗ ἴδε δηρεῖς ἰ ἀεβοτίδεά 25 τῇς 
ΤἈ1Πἰππρ οὗ πἴλσβ, :δ. 88, “πε βεἰζεά ἴδε 
δτεῖ δῶσ νος μδά (]}εα τοτη πεάνεῃ 
δπὰ Ὀουπὰ ἱὲ ἴῃ ἂπ αὔγββ ; πον ἴδδὶ 
δῦγδ8 ΜΆ πᾶττονν ἀπά ἄεερ δπὰ ποιτίδὶ ες 
Δηὰ ἀλεῖς.... δηὰ (ἴεν ἰοοῖς Αἱ} με στεδὲ 
βίδλιβ δηᾶ δουπὰ ἐπεπὶ παπᾶ δπὰ ίοοί, 
δηά ᾿αἱά τπεπὶ ἴῃ δη ἃ, "Ἢ 4δ. χορ. 24, 
“ δηά ἡπάρτηεπε νῶ58 Βεΐά ἤτϑι ὑροη τῃα 
βἰλγβ, δηά ἐπεγ ψεέγε Ἰυάρεά ἀπά ουπὰ 
ΠΥ ἂπὰ ννεσα οαβὶ ἰηΐο ἂπ δῦγβαε οὗ 
ε "ἢ; αἷβο χνυϊ!. 14 ἢ. 
ἴς νουϊά δεεπὶ ἔἴγοπ ἴῃ εβε , 

ΨὨϊΟΝ [ας ςοτιλίηϊν Βαὰ Ὀείοσε δΒίπι, 
ἴδδι πλανῆται σληποῖ Πεῖε δᾶνς ἰϊ5 υδυδὶ 
Δρρ!!ςαϊίοη, ἐπε ργορσίεϊιυ οὗ ψϑιοἢ τνᾶδ 
τορυάϊδιεά ὃν 411 (πε δης! επὶ δβίσοποπιοσβ 
ποσὶ Ῥίαιο νναγάβ. Οὐ. Οἷς. Ν. ὃ. 
1ϊ, 51, “ πηαχίπιε βυης δάἀπ)γαῦ 65 τηοῖαβ 
ἐάγατη 4αΐπαιυς 5ι6]]ἀγὰπὶ φυᾶς ἔΑ150 νο- 
οαπίυγ ετγδηῖςβ. ΝΙΠΙ] δπιπὶ ετγαῖ απο 
ἴπ οπηηὶ δεϊεγηϊ δὶς οοηβεγναῖ πιοῖαβ οοη- 
βίδηϊεβ εἰ τσδῖοβ," υἱ (ἢ6 ρᾶβδβαρεδ 
αυοιεά ἱπ τὴν ποῖεβ οὔ πὲ Ῥοοΐκ. 

ϑοπῖε σοπηπγεπίδϊογβ ἴδίες ἰϊ 28 Ἀρρί υπϑ 
ἴο οοπιεῖβ; ρειπᾶρβ (δε ᾳυοϊαιίοπβ ἔτοπὶ 
Εποςῖ 44 ἀπά 8ο ἢϊ δεῖίες ψἱτῃ βποοιίηρ- 
δἴλιβ, ἀστέρες διάττοντες (Ατίδι. Μεέεοτ. 
ἵ, 4. 7) ῬΠΙΟΙ ϑαεπὶ ἴὸ συ βῃ ἔγοπὶ μεῖς 
δρῇεσε ἱπίο ἀδίκζῃςββ ; σογίρασε Ηεγπιεβ 
τί βηερίξευβ αὐ. ϑίοῦ. Εεΐ. ἱ. 478, κάτω- 

θεν τῆς σελήνης εἰσὶν ἕτεροι ἀστέρες 
ὶ ἀργοὶ... οὖς καὶ ἡμεῖς ὁρῶμεν 

νομένους, τὴν φύσιν ὁμοίαν ἔχοντες 
τοῖς ἀχρήστοις τῶν ἐπὶ γῆς ζῴων, ἐπὶ 
ἕτερον οὐδὲν γίγνεται ἣ ἵνα μόνον 
φθαρῇ. Ἐοτ {πε οἷοβε τεϊδιοηβῃΐρ βαρ- 
βουε, ὃγ ἴδε [ἐν ἴο εχίβι Ὀεΐινεεπ ἰῃς 

ἷ, τ7, ,. ἴπ τῆ᾽8 ρδδεᾶρε, δονενεσ, 
ἴδε δυδήεςι οἔτδς σοτηρασίβου ἰ8 τε, ν8ο 
Ῥιοΐεβα ἴο κίῖνε ᾿ἰρῆϊ πὰ ρτιάδληςα, 45 τπε 

Ἰς-δῖδι ἀοες ἴο πιδσίῃετβ (ὡς ῆ 
κόσμῳ. ῬΏΪ). [ἴ. 15), Ὀᾳὰϊ ΨΠῸ ἅτε 

οὐΪγ δ᾽ πά ἰελάξεν οἱ τῆς μόνος, κεῖσαι 
Ριοραραίοεβ οἵ πλάνη (νες. 11). 

εἱπεὰ με ὕὍε δυν Δ] οννεὰ ὑρ ἰῃ ββοι θλνκὰς 
ἀλεκηεβαε. Οὕ. ρος. νὶ. 13, νἱϊϊ. 1οὸ, 12, 
ΧΟ Ι, χίΐὶ. 4. 
οἷς ὁ ζόφος τοῦ σκότους εἰς αἰῶνα 

8εε (δὲ ρᾶγδὶ!εὶ ἰπ 2 Ρεῖ. ἰΐ. 
17, δῃὰ δῦονϑ νετ. 6. 

νν. 14-16.--{Οὰς Ῥγοῤῆεςν οὗ Ἑποελ. 
ΤὨε δηςίςεηϊ ρτορδεου, ἴο ψὨςἢ τγεΐεσεπος 
825 Ὀεεῃ δἰγεδλὰγ πηδάς, νγὰβ ἱπέεπάεά ἔος 
ἴδπεβε πιὸη 28 ψγὲ}]} 25 ἕο ἴδε ργορδοῖ 
οὕ ςοπίετηροτγάσγίεβ, ννῇετε ἢς βᾶγβ “" Τῆς 
Τμοτά δρρεᾶλγεά, εποοπηραβδεὰ ὈΥ πιγτίδά 8 
οἵ δΒἰ8 ΠΟΙ οπεβ, ἴο εχεσυῖς 7υδέῖςς ὑροη 
41} δηὰ ἰο οοηνίοϊ 41} {πε ὑπροάγ οου- 
ςετηΐπρ 41] ιπεὶγ υηροάϊγ ψΟτκΣ, δηᾶ σςοῦ- 
ςετηίπρ 411 τἰδς μαγά πίη σβ βροίκεη ἀραϊπεὶ 
Ηΐκι ὉΥ ὑπροά!γ βἰπποδ᾽. (1κὰ τη πὶ) 
ἴδεδε πῆδῇ ἅσε πλυστιῦγεζδ, οοπιρίδίηὶ 
οἵ τδεις ἰοῖ, βίανεβ ἴο τπεὶγ οὐνῃ σᾶσγῃ 
Ἰυβῖ5, ψΠΠΪῈ ἀπεὲγ υἵιες ρῥγεβυπιρίθουβ 
νοσὰβ ἀραῖπβιὶ αοά, ἀπά δβεεῖς ἰο ἱηρταιίαίς 
τ8επιδεῖνεβ νἱὮ πίε ἔος τῆς βαίκε οἵ γαίῃ. 

Μὲς. 14. ἐπι δὲ καὶ τοστοις 
ἀπὸ ᾿ Ἕνώχ. “1Ιἐ νᾶ5 ἴος 

τδεβε αἷδο " Κἴμὴν ΕΤῚ {στ δὶς Οὐ ἰρονν 
τεπιρογαάσγί εδ, Ὁ τΠς Ρῥτοὶ οἵ Επι 
ΜΑΣ ἐπιόπάξά, ἴλι 88 [ΗΡ ἐπιονκὰ (τοτλ 
οὖς {ἰπ|6, Ῥεΐηρ δοιυαι νυ τἴ86 βἰχίβ (ὉὙ 
Ηεῦτενν ςαἱουϊδίοη, βενεπιἢ) ἀεδοεπάδης 
ἴτοῦλ Αἀδη)."" Εο Ἑποοῦ οοπιρᾶσε ἴδε 
Αἰ! υϑίοπβ ἰπ ϑίσ. χὶὲν. τό, χιἰχ. :4, Ηςδ. χὶ. 
5, Οδδγὶεβ, ἱπέγοάμεξέον ἐο Βοοῖ οὕ Ἑποελ. 
Τῇς ΡΌΡΒΘΟΥ ἰ8 ςοπίαἰπεά ἴῃ Επ. ἱ. 9 
(ἀτεεῖκ ᾿ῇ Ομδεῖεβ, Α4ῤῥ. Ο. Ρ. 327), ὅτι 
ἔρχεται σὺν τοῖς (ἦ ταῖς) μυριάσιν 
αὐτοῦ καὶ τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ 
ποιῆσαι κρίσιν κατα πάντων, 
καὶ Ὁλέσει τοὺς ἀσεβεῖς καὶ 
ἐλέγξει πᾶσαν σάρκα περὶ 
πάντων «τῶν» ἔργων αὐτῶν 
ὧν ἠσέβησαν κατ᾽ αὐτοῦ ἁ 
αρτωλοὶ Ἰσεβεῖς. Τῆς ρῆγαβε ἔβ- 
δομος ἀπὸ ᾿Αδάμ ἰΒ 4150 ουπά ἰη Επη. ἴχ. 
8, “ΜΥ ρταπάξδι πε ννᾶβ τἌκδη ὑρ, ἴδε 
βενεπιῇ ἔγοπι Αὐλπὶ,᾽᾿ ἐδ. χοιἱϊ, 3, “"Απά 
ἙΕποςἢ Ὀερδπ ἴο τεοουπὲ ἔτοτ ἴῃς ῬοοκΒ 
πὰ βρᾶκε: 1πνπγᾶβ Ὀοση ἴδε βενεπί ἴῃ (δ ς 
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᾿Ιδοὺ ἦλθεν Κύριος ἐν ἁγίαις μυριάσιν. αὐτοῦ, 15. ποιῆσαι κρίσιν 
κατὰ πάντων καὶ ἐλέγξαι πάντας τοὺς ἀσεβεῖς; περὶ πάντων τῶν 

ἔργων ἀσεβείας αὐτῶν ὃ ὧν ἠσέβησαν καὶ περὶ πάντων τῶν σκληρῶν ἡ 
ὧν ἐλάλησαν κατ᾽ αὐτοῦ ἁμαρτωλοὶ ἀσεβεῖς. 16. Οὗτοί εἰσιν 

1 ἀγιαις μυριασιν] μνριασιν αγιων ἀγγέλων δ 5γτΡ. Βδῇ!. ἄγῃ. Ἐ. 
3 παντας τους ασεβεις) ἀά. αντων ΚΙ, Τί. (ἑκπονγία ἢ); πασαν ψνχὴν δ, ΒγτΡ, 

3 ασεβειας αντων] οπι. δῷ 84}. τ ; [ασεβειας] ανυτων Ττεξ. 

4 σκληρων) αἀἁ. λογων δ,0, Τί. 

Άγβὲ νεεῖς, τνῦ!ς Ἰυάρτηεπι δηά γἰφῃίεουβ- 
Ὧς88 511 ταττίεἀ ; δηὰ δἴξκεσ τς ἴδεγςε νυν} 
Αεῖβε ἱπ ἴπ6 βεοοηᾶ ννεεῖς στεαῖ τνϊοκοά- 
ΠΕΒ8,᾽ ψΠετε ΟΒατίεβ σοΐοτβ ἴὸ Κμδίέΐδες, 
7. ὙἼῆε ρεπερίορίοδὶ ογάεσ, 88 ρίνεη ἰῃ 
αεη. ν. 4-20, ἰβ (1) Αἄδτη, φ ϑεῖ, (3 
Εποβ, (4) Οδίπδη, (5) Μαδαίδὶεεὶ, (6 
]ατεὰ, (7) Ἐποοῦ. [ξ ἰβ ργοῦδοϊνυ ἴδε 
βαοιεάπεββ οὔ τῆς ὐτρες 7 Ψ ΠΟΙ ἰεὰ 
ἴδε [εἰν τυτίϊετβ ἴὸ ΙὰῪ βἴσχθεαεβ Ὡροη ἰξ 
ἴῃ Εποςἢ᾿Β οᾶβε. 

ἰδοὺ ἦλθεν Κύριος ἐν ἁγίαις μυριάσιν 
αὐτοῦ. ΟΠμαΙΐεβ' ἰγαπδίδιίοπ ἔγοτη ἴῃς 
Αειἰδϊορὶς ᾽8 “Απὰ 1ο] Ηδς οοσμεβ ψ ἢ 
ἴεη ᾿πουβαπάβ οὗὨ δβ ΠΟΙγ οπεβ ἴο Ἔχε- 
ουἷς Ἰυάρστηεπι ὑροη ἴπεπι, ἀπά Ης νὴ} 
ἀεδβίσου ἴῃς ὑηροάϊγ ἀπά ν}} σοηνίος 81] 
Ἀεβἢ οἵ 411} τῃδι (ς δἰίππεῖβ δῃὰ ὑυηροάϊν 
μᾶνῈὲ ψτοῦραι ἂπὰ ὑπροάϊν οοτηπλτεά 

ἰπϑῖ Ηἰπι᾽". Εος μυριάσιν ἀγγέλων 
“΄. ΗεὉ. χιϊ. 22, ΡΒ. ἰχνῖτἰ. 17, θευς. χχχ 
2. Ἐοτ τῃξ υϑὲ οὗ ἐν ἀεποιίηρ δοζοσ- 
βδηγίηβ οἰτουτιδίδποεβ 8βεὲ Β͵ἶδββ, ΟἿ. 

. ΤΙ τ. Ρ. 118, δηὰ ἴ[νυκς χίν. 31, εἰ 
δυνατός ἐστιν τ δέκα χιλιάσιν κῆρ 
σαι τῷ εἴκοσι χι ν ἐρχομέν. 
ἐπ᾿ αὐτόν. ΤἸΏς δοτίϑι δοσς ἰ8 ἴπ6 ββᾷ 
εις οὗ ργορδειεῖς νἰβίοη, 45 βεη Μὶ- 
φαἱδἢ βαυϑ, “1 βαν 11} [5τ86] βοδιϊεσεά,᾽" 
ε΄. Αρος. χ. 7, χίν. 8. 

γεσ. 15. ποιῆσαι κρίσιν κατὰ πάντων. 
ἘοΙ]οννΒ Ἔχαςεῖν της ασεεκ ἐσαπϑδιίοη οὗ 
Ἐποοῖ ρίνεη δῦονε, οὐ, Αεἱ. Κ΄. Η. τἱ. δ, 
Κρίτων ἔπειθεν αὐτὸν ἀποδρᾶναι καὶ τὴν 
κατ᾽ αὐτοῦ κρίσιν διαφθεῖῥαι. Οπ με 
αἰδιϊηοιίοαπ Ὀείνεεη ἴῃς δςἼιίνε ποιεῖν 
κρίσιν ““ἴο ἐχεουΐε Ἰυάρτησης" (48. ἰῃ 
]οδη ν. 27) ἀπά ἴδε ρεγρβγαβεῖς τηϊἀάϊς 
Ξε κρίνειν (45 ἰῃ Ιβοοῖ. 48 Ὁ) 866 [ΤΥ ποΐεβ 
ου αἰτεῖν δηὰ αἰτεῖσθαι, ἴδε πὰ ἰδού 
{[3πι68 ἵν. 3, ἐδ. 1. 3). 

ἐλέγξαι πάντας τοὺς ἀσεβεῖς περὶ 
πάντων τῶν ἔργων ἀσεβείας αὐτῶν 
ἠσέβησαν. ϑμοτιίεηεὰ ἔγοπι ἴῃς ατθεῖς 
Ἐποοῖ ᾳυοιοά ἀδονε. 

ἀσεβεῖς. ΟΥ. νν. 4, 1:8. Τῇοε Ψοσὰ 
τὨσίςε τερεδϊεὰ ἴῃ τἷβ νεῦβα γτυῃβ [Ὡτου ἢ 
ἔπε ερίβε!ε 48 ἃ ϑοτῖ οἵ γεϊγαίῃ. 

περὶ πάντων τῶν σκληρῶν ὧν ἐλάλησαν. 
ΤῊϊΒ ἰβ ἴϑκεὴ ἔἴσγοπι Ἐποςῇ χχνίϊ. 2. 
ΟΒδγὶεβ, ρ. 366 (Το ἀιεμεπηδ 5841] σοπιε), 
πάντες οἵτινες ἐροῦσιν τῷ στόματι αὐτῶν 
κατὰ Κυρίον φωνὴν ἀπρεπῆ καὶ περὶ τ 
δόξης αὐτοῦ σκληρὰ λαλήσουσιν, ο΄. ἰδ. 
ν. 4, “Τῆς ἰᾶνν οἵ {πε Ιμογὰ γε πᾶνε ποῖ 
ΤΙ Πεά, δυϊξ. .. πᾶνε βἰδηάεγουβὶν 
δροΐκεπ ργουὰά δηὰ δαγὰ νγογάβ νυν γοῦσ 
ἰσαρυγε πιουῖὴβ δραίηβὲ Ηἰἷβ ρτεδίῃβββ," 
ἐδ. οἷ. 3, αἱ., αεη. χα. 7, ἐλάλησεν αὐτοῖς 
σκληρά, ; Κίηρβ χίΐ. 13, ἀπεκρίθη πρὸς 
τὸν λαὸν σκλ' ρά, ΜΑΙ: ΕΑΝ 

ΘΙ. σό. εἶσιν ν μεμ- 
Ψψίμοιροι. ΟΠατΙε58 {πίπ ΚΒ παι ννὲ ς-Ἔ 
Ὦ6τα Ἀποίπεγ οαβ6 οὗ θοστουνίηρ' ἔγοῦλ ἴῃ 8 
ἌΞεμπρ μα ΟΥ̓ Μοϑες, βεὲ τς Τμισοδ, οῃ 
ῬΟΟΣΥ, Ουοίιεφιίοῃβ. ς Μψογὰ γογ- 

γονή ἴὸ υϑεά ἰῃ (ἢε ΧΧ, Εχοά χνὶ. 8, 
Νυπι. χὶ. Σ, 14-27, 20. Τῆς νετῦ γογ- 
γύζω ἰΞ5 ἐουῃὰ ἰπ [οδη νἱΐ. 32 οἵ ἔπε νυν ῖ8- 
βεήμβ οἵ {δε πιυϊεϊτυᾶς ἰπ νου οὗ [ε808, 

αἱ 18 ξεπεγα! ν πβεὰ οὗὨ βρῃουδοεγίηρ ἀϊ18- 
οοπίεπε ΨΒὶςἢ ρεορὶς γε δίταϊὰ ἰο βρεαῖΐ 
ουΐ, 88 ἴῃ σ Οοζ. χ. 1ἱο, οὗ πε πλυγηηυσηρδ 
οἔὗ τῆς 5γδϑὶ ἴα β ἰῃ ἴῃς νυ] ἄδτηο58; Μαῖι. 
Χχ. σὰ (μετε 8εὲ δ εἰβι.) οὗ τῇς ργυπ)- 
διΐηρ οὗἩ τς ἰαδουγεῖβ Ὑο 8ᾶν Οἴμεσβ 
τεσεινίηῦ 4 ἀδγβ ῬΔΥῪ ἴοσ δῇ δουτγΒ 
Ἰαῦδουτ; [ομῃ νὶ. 41-43 οὗ πε 1εννβ 80 
τοοῖς οθξεπος δὲ [πε ργεδοπίηρ οὗ ἰδς 
Βτιεδὰ οἵ 1.ἱξπ. 1 [8 ἐουπά ἰη Ἐρίςε, δηὰ 
Μ. Αὐτ. Ὀαξ ποῖ ἰῃ οἰαββίςαὶ δυϊδποσγβ. 

σμός ἰ5 υϑεά ἰῃ τ Ρεῖες ἵν. 9.Ύ 866 
ὭΣ Πος ἴῃ ΡΕσΥπίομυ8, Ρ. 358 [ὸΡ. Εος 
ἴδε νοσὰ μεμψίμοιρος ϑες [υυςίλη, Ογηές. 
χ7, ὑμεῖς δὲ διὰ ἦν εὐδαιμονίαν οὐδενὶ 
τῶν γι ων σκεσθε, καὶ παντὶ 
έμφεσθε, καὶ τὰ μὲν παρόντα φέρειν οὐκ 

ἰϑίλετε, τῶν δὲ ἀπόντων ἐφίεσθε, ἀρῶ: 
νος μὲν θέρος εὐχόμενοι, θέρους δὲ χει- 
ΔΑ ... ἀαυηϑ τ ἮΝ γοσούγτει, 

ἐστοι καὶ με; ι ὄντες, Δη. 
Ὑπεορῆσ. Ολαγ. Ἵ ἢ ἰῇ υδεὰ οἵ {δὲ 
τηυσιηυγίηρ οὗ τε Ιϑγδο εβ ὉγῪ ΡΏΣΟ, 
Μήε. Μος. τι. τοῦ Μ. 8εε οἴδεσ Ὄχδηρ᾽εβ 
ἴῃ Ννεῖβε. Ὑῆε βᾶπης βρίτί! 18 ςοηδετηπεὰ 
ἰῃ ]απιαβ ἱ. 13. 
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γογγυσταί, μεμψίμοιροι, κατὰ τὰς ἐπιθυμίας αὐτῶν πορευόμενοι, 
καὶ τὸ στόμα αὐτῶν λαλεῖ ὑπέρογκα, θαυμάζοντες πρόσωπα ὠφελίας 
χάριν. 

17. Ὑμεῖς δέ, ἀγαπητοί, μνήσθητε τῶν ῥημάτων τῶν προειρημέ- 

νων ὑπὸ τῶν ἀποστόλων τοῦ 

κατὰ τὰς ἐπιθυμίας αὐτῶν πὸ νοι. 
Ο,. 2 Ῥεῖ. 111..3 δπὰ 1ϊ. το, θεῖον" νεσ. 
18, ἃπὰ 5εὲ ΤῊ ποῖεβ οἡ [4Π|68 ἵν. 5, 2. 
ΡΙαπλρίσε ποῖθβ “Τῆς ἰεπιρεῖ οὗ 5εῖ- 
ἰπάμπίσεποε τεςορηιβίηρ ποὲ Οοά᾽Β νἹ]], 
Ὁυϊ πιλη᾿β ἀεβίγεβ, 45 ΠΝ αν οἵ δειίοη, 
͵8 Ῥγεοίβεῖυ ἴμδὶ Ὡς ἢ ἰβδυεβ ἰη ννεασίπεββ 
ἃηά ἀεβραῖς.. φ΄. Ἑσςεῖεβ. ἰΐ. 1-20". 
τὸ αὐτῶν λαλεῖ ὑπέρογκα. 8ὅες 

Ἑποςῇ ν. 4, φυοϊεά οη νεῖ. 15, αἶϑο Ἑποςῦ 
οἷ. 3, “γα δᾶνε δβροίδη ἰπβοίεηε ψογὰβ 
ἀραϊπδὶ Ηΐβ σἰρῃιεουδηςββ,᾽" 8. χὶΐ 4, 
Ῥβ. ᾿ἰχχῖϊὶ. 8, Πδῃ. νὶΐ. 8, λαλοῦν 
μεγάλα λπά νεῖ. 20 οἵ πε {{π||ὲ Ποτη ; 
ςοτήρᾶγε ἅδονε νν. 4, 8, σὰ, δηὰ [Δπ|68 
111. 5. ἴο01]1. [Ιῃ οἰδββίςδὶ ντίτετβ ὑπέρογκα 
18. ΒΕΈΠΕΓΆΪΥ υβεά οὗ ρτεδὶ οὐ ἐνεη Ἔχοξᾶ- 
δῖνε δἷΖζε, ἴπ ἰδίεσ τυτίτεῖβ 1 [5 4180 υδβεὰ οὗ 
Ριρ νοτγάβ, διτορᾶπί 8 δηὰ ἀε- 
τησδηουτ, δες ΑἸτογά 8 ποῖς οἡ 2 Ρεῖ. ἰΐ. 
18 ἀπά ΡΙαϊ. ΜΟΥ. 1110 Β (ϑοογαίςβ), τὴν 
ἐμβ, ν ἐκ τοῦ βίου καὶ τὸν τῦ 
ἐξήλαννε καὶ τὰς ἐπαχθεῖς καὶ ὑπε; 
κους κατοιήσεις καὶ μεγαλανχίας, 1ὁ. 
7.4, Ἄεσα ἡ θεατρικὴ καὶ παρατράγῳδος 
λέξις ἰΒ ειγεά ὑπίρδικον ἰπ ςοπίγαβε ἢ 
ἰσχνὴ λέξις, ΡΙυι. Μέέαε 05 Β, τοῦ 
βασιλέως τὸ φρόνημα τραγικὸν καὶ ὑπέρ- 
ογκον ἐν ταῖς αἷς εὐτυχίαις 
ἐγεγόνει, ει ἰδ τοῦτό ἴῃ 2 Ρεῖεσ ἰϊ. σ8 
δηὰ ἱπ Ὦδη. χί. 36, ὁ βασιλεὺς ὑψωθήσε- 
ται καὶ υνϑήσεται ἐπὶ πάντα θεόν, 
κ᾿ λαλήσει ὑπέρογκα. 

αυμάζοντες πρόσωπα λίας ν. 
ὙΠε ρῆγαδβε οοουγβ ἢ ποῖ βροῦν 
ἴῃ [κεν. χῖχ. 15, οὐ μὴ θαυμάσῃς πρόσω- 
πον, Ἰοῦ χιίϊΐ. το, 866 ΤΥ ποῖς οἡ [4:|68 ἰΐ. 
1, μὴ ἐν προσωπολημψίαις ἔχετε τὴν 

, πίστιν τοῦ κυρίον ἡμῶν ᾿]. Χ., ἀπά ο΄, τ 
Τίπι. {1, 8, αυοϊεὰ ἀὔονε οὔ νεσ. 11. 
Α5 ἴδε ἔεα οἵ ἀοά ἀτγῖίνεβ ουἕ τῆς 
ἔελι οἵ τπηδῃ, 80 ἄεβαπος οὗ Οσοά ἰεηά8 
ἴο Ρυϊ τηᾶλη ἰῃ Ηἰβ ραςε, 45 ἴῃς οἤιοῖ 
βουτος οὗ φορά οἵ ενἱ] ἴο Ηἷ8 ἔε! οννβ. Εὸσ 
τμε ἀπδςοοϊυϊποη (τὸ στόμα αὐτῶν λαλεῖ 
--ϑαυμάζοντες) ςοπιρατε ΟΟἱΪ. ἰΐ. 2, ἵνα 
παρακληθῶσιν αἱ καρδίαι ὑμῶν συμβι- 
βασϑθέντες ἐν ε » ΏετΙΕ ἃ δι πη Π14τ ρετὶ- 
ῬὨτγαβίβ (αἷ κι ι. ὑμῶν-- ὑμεῖς) ἰδ 
{ο]οννεὰ ὃν ἃ εοπείγωείίο αὐ τέκϑμνι, αἶδο 
ΜΝ ίπεσ, Ρ. 716. Ῥεγῆαρβ ἴδε ἱπεγυβίοη οὗ 
τῆς βηϊϊε οἴδιιβε ἱπίο ἃ ρδσζιϊοἰρίαὶ βεγί6β 
ΤΩΔΥ ὃς δοοουπίεδ ἴοτ ὃγ ἃ τοηγίηἰβοδησς 
οἵ Ῥβ. χνῖϊ. το,τὸ στόμα αὐτῶν ἐλάλησεν 

κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ 18. ὅτι 

ὑπερηφανίαν, οζ Ῥ8. οχϊίν. 8, εὶ, ὑγβεῖε ἃ 
βία] ᾶγ ρἤγαβο οσοῦζβ. 

νν. 1γ-19.--σὍτλὸ Ἑαξέλζω! αγε δέδάεπ 
ἐο εαἰΐ ἰο νμκά ἐπε τοαγπέπρς ο7 ἐκ 
ΑῤοΞςέϊες. ΤὮε Αροβιὶεβ ννασηθὰ γοῦ τε- 
Ρελιςάϊγ τπδὶ ἴῃ ἴπε ἰδβὲ ἐἰπιε ἔπεσε νουϊὰ 
ἃτίδε πιοοΐκεῖβ ἰεὰ ἀὐναν ὃν τπεὶς οννῃ οἂτ- 
πᾶ] Ἰυβί8. [ἰ ἰ8 ἴπεϑ8ς τῃδῖ ἂγε πονν Ὀγεδίς- 
ἴῃ ὑρ ἴπε πη οὗ τῆε Ομυτομ Ὁγ πεῖς 
ἰηνίάϊουβ ἀϊδιϊηοιίοπβ, πηδη οὗ υπδαποῖί- 
Βεά πιϊπάβ, ψῆο ἢᾶνε ποὲὶ ἴδε ϑρίγι οὗ 
αοά, ϑ8εε ἱπιτοδυοτίοπ οα ἴπε Εδεὶν 
Ἡετεβίεβ ἴῃ δωε ΕΝ εὐϊιίοη. αὶ 

γες. 17. ὃς δὲ, ἀγαπητοί, μνήσθητε 
τῶν ῥημάτων τῶν προειρημένων ὑπὸ τῶν 

λων. Τῆς ντίϊες τὐγὴβ ἀραΐη, 28 
ἴῃ νοσ. 20 δεΐον, ἴο {πε {Δ ἘΠ] τησπηῦετα 
οὗ τς ΟΠυτοῖ (νεῖ. 3) ἀπά τεπληβ {Πεπὶ, 
ποῖ πονν οὗ ρτγίπιεναὶ ργορῆεου, δυῖϊ οὗ 
ννατηΐης ψοιθα υτἱετεά ὃν τε Αροβιῖεβ. 
ϑόοηῖε πᾶνε τἌκεη τηἷθ 48 ἃ φυοίβιίοη ὉῪ 
7υάςε ἴτοπι 2 Ρεῖεσ [13. 3, ψῇετε ἴῃε αυοῖδ- 
τίοη 8 ρίνεη ποῖα ὅλ γ. Βυὶ, ἴμεσε αἷ8ο, 
τῆς ψοτγάβ δἂχἊ τείδοιγσεὰ Ὀδοῖς ἴο ἃ ῥτζίοσ 
δυϊπογίεν, “ΠΟΙῪ ρσορῃεῖβ᾿" δπὰ “" υοῦσ 
Αροβεῖεβ᾽. ὙΤῇῆες νοτγάβ ὅτι ἔλεγον ὑμῖν, 
ΨΥ ἢ ΓΟ] Ϊονν, ἱπιρὶν τῆδῖτδε ναγηίης νᾶ 8 
ΒΡΟΙαη, ποῖ ντιίεη, δηὰ δαὶ ἰδ ννᾶβ 
οἔϊεη τερεαιεά. 

νει. 18. ἐπ᾽ ἐσχάτον ον ἔσονται 
ἐμπαῖκται. ΤῊς ρΑτα]]εἰ ἴῃ 2 Ῥείεσ ἰϊ. 3 
[8 ἐλεύσονται ἐπ᾿ ἐσχάτων τῶν ἡμερῶν ἐν 
ἐμπαιγμονῇ ἐμπαῖκται, Ποῖος δες ποῖε οα 

ες βς οἵ τῇς ατιςῖε ἢ ἔσχατος, εἕς. 
Ἐοτ ὐπὸ {΄. Ατίβι, Ῥοὶ. ἵν. 3, ἐπὶ τῶν 

χρόνων. ᾿ ᾿ 
ΤΠα ργορἤεου οὗ 1818 τηοομίηρ, 88 ἃ 

γλδεὶς οὗ ἐπα ἑυΐυτε (εἱδῖβ οὗ ἴῃς ΟὨυσο, 
8άδ5 ποῖ οοπὶὲ ἀοννὰ ἴο υ8. Απ εχδτηρῖε 
οἵ ἰξ ἰπ ἴῃ νεῖ δερίπηίηρ οὗ τπε ΟΒυτγοῦ 
18 ίνεη ἰῃ Αςῖδ ἰϊ, 13, ἕτεροι χλενάζοντες 

ὅτι γλεύκους μεμεστωμένοι εἰσί. 
1 τῆς ΟΟΤ. ννε βᾶνε βυσῇ Ἐχαπιρίεβ 28 2 
Οἤτοη. χχχνΐ. σ6 (δε βυπηηιίης υΡ οὗ ἴΒς 
δἰεευάς οὗ ἰδὲ }εννβ ἰονγατάβ ἴῃς Ῥσορβεῖβ) 

Ε͵. χχ. 8, ἐγενήθη λόγος Κυρίον εἰς ὀνει- 
ὃν ἐμοὶ καὶ εἰς χλενασμὸν πᾶσαν 

ραν. (. αἷδο {πε τηοσκοσυ αἱ ἴδε 
οσυοϊβχίοη, Ἀδὰ ἘΝ ἀξ Αἐβέίοῃ το ΝᾺΝ 
χ, 25 ἔ,, εἰ τὸν οἰκοδεσπότην Βεεῖ, 
ἐπεκάλεσαν, πόσῳ μᾶλλον κιτιλ. ἴπ 2 
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ἔλεγον ὑμῖν Ἐπ᾿ ἐσχάτου ' χρόνου 3 ἔσονται 8 ἐμπαῖκται κατὰ τὰς 
ἑαυτῶν ἐπιθυμίας πορευόμενοι τῶν ἀσεβειῶν." 19. Οὗτοί εἰσιν οἱ 
ἀποδιορίζοντες, ψυχικοί, πνεῦμα μὴ ἔχοντες. 

Ἰφπ᾽ ἐσχατον ΒΒ; οτι επ᾿ ἐσχ. ΑΟ; [οτι] ἐπ᾿ ἐσχ. Ττερ.; ὅτι ἐν ἐσχατῳ ΚΙ, 
Ρ νυΐϊξ. βαἢ. 

4] 
Ἄχρονον ΒΟ; τον χρονον ΝΑ; χρονῳ ΚΙ,; τῳ χρονῳ Ρ δδῇ.; των χρονων ὈΟΝ. 

ϑέσονται ΒΟΚΕΡ; ελευσονται 3 ΑΟΞ, 5αἷι. Ὀοἢ. 

4 τῶν ἀσεβειων] οπισω ἀσεβειων δγτῇ ; οπισω ασεβειας ΞγτΡ. 
δ αποδιοριζοντες) αὐ. ἐαντους Ο νυΐξ. 

Ρεῖεσγ ἴῃς ρυτροτίὶ οὗ {π|8 πῃοοκεσυ 8 ἐχ- 
Ῥίαἰπεὰ ἴο ὃς ἴδ υὑπέ! β!1εὰ ργογιῖβε οὗ 
ἴῃς Ῥαγυβία. Ηδτθ ψε τῆυδὲ ρδίμεν ἰἴ8 
τηεδηΐηρ ἔτοσῃ ἴῃς δοοουηΐ δἰγεδὰυ ρίνεη 
οἵ τε ᾿ἰδετιῖπεβ. 1 δεν τυτποά (δε 
ξταςε οἵ ἀοά ἱπῖἴο Ἰἰςεηπείουβηαββ, μα ν 
ψνουϊὰ παίυγα!ν τηοοὶς δἱ τῆς Πδύγοννη 658 
δᾶ τνᾶηὶ οἵ εη]ὶρμιεππιεηὶ οὗ πόδε 
ἴοοκ ἃ 58ίγίος δπὰ 1ἰεγαὶ νίενν οὗ τῆς ἀϊνίπε 
ςοπχηηδηἀπιεπῖβ: ἔξ πεν πιδάς Ἰἰρῆϊ οὗ 
δυϊμοσῖν ἀπά ἰγεδίιεὰ βρίγίτυδὶ ταΐπρ8 
νυ τ ἵττενεσεηος, {{ {πεν ἐοαπηδὰ οὐκ {Παῖς 
ον βμάπιε δηδ υἱξεγεὰ ρτουὰδ δηὰ ἱπὶ- 
Ῥίουβ ννογάβ, 1 τπεῪ ἀεπίεὰ αοά τπὰ 
ΟἸὨγῖβι, {πεν νουἹὰ πδευγα!ν ἰδ ρἢ δὲ τπῈ 
ἰάεα οὗ ἃ Ἰἰυάρτηοσπε ἴο σοῖς. Οπ ἴδε 
ἔοτταῃ ἐμπαίκτης δηὰ [8 ςορηδίεβ, βεε ποῖα 
ου 2 Ρεΐεγ. 

τῶν ἀσεβειῶν. 1 δπὶ ταῖμες ἀϊβροβεά 
ἴο ἴακε τῶν ἀσεβειῶν Πετε 88 ἃ διι]εςτἷνε 
δηϊτῖνα, “Ἰυδῖ8 Ὀεϊοπρίηρ ἴο, οὐ δε βίπρ 
Ὁπὶ {δεῖγ ἱπηρίεῖίεβ," οὐ. Εοτὰ. ἱ. 28, 

καθὼς οὐκ ἐδοκίμασαν τὸν Θεὸν ἔχειν 
ἐν ἐπιγνώσει, παρέδωκεν αὐτοὺς ὁ Θεὸς 
εἰς ἀδόκιμον νοῦν. Τῇε ροβίτίοη οὗ 86 
ἐεηϊεῖνε ἰ8 ρεσυϊατ, ἀπ ργοῦδοὶν ἱπεεη θά 
ἴο ρῖνε ἀάϊιίοπα! βῖσεββ. γε πιδὺ σοτὰ- 
τὰ ἴτ νἱἢ [π|εβ 11. τ, μὴ ἐν προσωπο- 

Κημψίαις ἔχετε τὴν πίστιν τοῦ κυρίον 
ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, τῆς δόξης, νγῆετς 
βοῆς οοηπεςῖ τῆς δόξης νἱτἢ κυρίον ἴῃ ἃ 
αυα!ταξίνε 8Βεη86. 

Ψεῖ. 19. οὗτοί εἰσιν οἱ ἀποδιορίζοντες. 
“ΤΗΕΒβε δῖε πεν παῖ τηᾶκε ἱπνίάϊουβ 
ἀϊδβιϊποιοη 8. 8:εε Ἱπιτοδυςιίοη οη ἴδε 
Τεχι. Τῆε τὰγε Ψψογὰ ἀποδιορίζοντες ͵8 
υιϑεά οὗἩ ἱορίςα!᾽ ἀϊβεέποιίοηβ ἴῃ Ασίβιοιϊς, 
Ροϊ. ἵν. 43, ὥσπερ οὖν εἰ ἴζον προῃ- 
ρούμεθα λαβεῖν εἴδη, πρῶτον ἂν ἀποδι. 
ρίζομεν ὅπερ ἀναγκαῖον πᾶν ἔχειν ζῷον 
("4β, 1 ννὲ ννἱβϑῆεὰ ἴὸ τηδκε ἃ οἰδβϑϑιῆςδ- 
εἴοη οὗ δηϊπιαὶβ, ννε βῃουἹά πανα θεριιπ Ὁ 
βεί(ίῃρ δϑίἀε τ[ῃδὲ ννδιςἢ 411 δηΐηιαὶβ πᾶνα 
ἴῃ σοπιπηοη᾽)}) δηὰ, 1 θεΐΐϊενε, ἴῃ Ἔνεσν 
Οἴδεσ ραββαρὲ ἴῃ ψπίοἢ ἰξ ἰβ κποννῃ ἴο 
οὐουγ;: 8ε6 Μαχίγηιϑ Οοηΐεββοσ, ἰΐ. Ρ. 103 
Ὁ, τὸ μὲν φυσικὸν ὥρισεν ἐπ᾽ αὐτοῦ, τὸ 
δὲ γνωμικὸν ἀποδιώρισε,(ταπαϊεὰ “ πδίυ- 

τῖ! ἴῃ εο (Ο(ῃγίβιο) οοπβεϊζαϊα νοϊππίδίε, 
δτοὶιγασίαπι ἀϊβραηχίς,᾽ ἐδ. Ρ. 131 ο, ὡς ὁ 
λόγος ἦν αὐτοῦ͵ μόνον τὸ ἐμπαθές, ἀλλ᾽ οὐ 
τὸ φυσικὸν ἀποδιορίσασθαι θέλημα, 
““ᾳυοά ἀϊΐχεται πος δοϊπὶ δβρεοίασε υἱ 
τι|ριἀϊηοβαπι, πο υἱ παίυγαῖεπι νο]υπιίδίεῃι 
ἃ ϑαϊναίοτε εἰϊταϊπαγεῖ," ϑανθσὰβ ἐδ 
Αἰγεί. χχχίϊ., χχν., ὅταν ταῦτα τὰ συ 
πτώματα ὄψῃ παρόντα, ἀποδιόριζε τὴν 
ὀργανικὴν νόσον ἐκ τῆς ὁμοιομεροῦς. ΤῊΣ 
βίπιρὶε διορίζω ἰ8 Τουπὰ ᾿Τανν: Χχ, 24, 
διώρισα ὑμᾶς ἀπὸ τῶν ἐθνῶν “1 βεραγαϊεά 
γουῦ ἔγοπι ἴῃς παίίοπβ,᾽" ]οὉ χχχν. σὰ; 80 
ἀφορίζω Μαῖι. χχν. 32, ἀφορίζει τὰ 
ἶ στα ἀπὸ τῶν ἐρίφων, ας χίχ. 9 

ΔῈ] Ἰεῖς τῆς βγηδροριυε) κα ὥρισεν 
τοὺς μαθητάς, 2 Οοτ. νἱ. 17, ἐξέλθατε 
ἐκ μέσον αὐτῶν καὶ ἀφορίσθητε, [,υΚε νἱ. 
22 (οζ ἐεχοοτηπιυπίοαιίοη) ὅταν ἀφορίσωσιν 
ὑμᾶς, ΟΔ]. ἰἴ, χ2 (οὗ Ῥείετ᾽ 8 νυ πάγανναὶ 
ἔγοπι ἴῆς αεπε}ε8) ὑπέστελλεν καὶ ἀφώ- 
ριζεν ἑαντόν. 

ψνυχικοί. ὕ8εά οἵ ψοτϊγ τνϊϑάοπι ἴῃ 
7Άτλεβ [ἰϊ. 15, ναῖε 866 ποία, ἀϊβεϊ συ βῃμεά 
ἴτοτῃ πνευματικός ἰπ 1 Οος. ἰΐ. 13-15, χν. 
Ἵ τ΄. τἴᾷε τεαςπίηρ οὗ ἴπε Νδδββεηθβ (οῥ. 

ἵἹρροϊ. Ρ. σό4) εἰς τὸν οἶκον θεοῦ οὐκ 
εἰσελεύσεται ἀκάθαρτος οὐδείς, οὐ ψνχι- 
κός, οὐ σαρκικός, ἀλλὰ τηρεῖται πνευμα- 
τικοῖς. 

πνεῦμα μὴ ἔχοντες. ΤΠε 5υυ]εςῖίνε 
παραῖϊνε τΊΔῪ θὲ ἐχρίαἰπεά 25 ἀεβογίδίηρ 
ἃ οἶδββ (βυς ἢ 248 πᾶνε ποῖ) γδί με ἰῃδῃ 28 
βιδιίηρ ἃ ἴδοι ἰπ τερασά ἴο ραγίςσυϊαγ ρετ- 
ΒοηΒ; δυϊ τῆς υδεὲ οὗ μή ἰδ πιυςῖ πλοτα 
ν δεῖν εχίθηάεὰ ἰπ ἰαῖε 1μδη ἱπ οἰ Δββίςδὶ 
Οτεεῖ, οΥ δυο ἢ ΡΏγαβεβ 88 ἐπεὶ μή, ὅτι 
ἧ. Ι[ἐἰ18 βἰπηρίεβε ἴο υπάεγβίδπὰ πνεῦμα 
είς οὗ (6 Ηοὶγ ϑρίτιε, ο΄. Ἐοπι. υἱϊϊ, 9, 
ὑκὰ οὐκ ἐστὲ ἐν σαρκὶ ἀλλ᾽ ἐν πνεύματι, 
εἶπερ πνεῦμα Θεοῦ οἰκεῖ ἐν ὑμῖν, τ Οοτ. 
ἰϊ. 3, νἱῖ. 40, 1 ]οβπ 11. 24, ἵν. 13, δπὰ 
δε σοπίτγαβε ἰπ νεσ. 20, ἐν πνεύματι ἁγίῳ 
προσευχόμενοι. Οἰδεῖδ, ε.5. ΡΙυπηρίτε, 
Ρτείες {πε εἐχρίαπδου ἴμαῖ “ἴῃς [4188 
τοδοῆοῖθ ὑγεῖε 80 δθογρϑὰ πὶ ἐμεῖς ἰονγεῦ 
βοηβυουβ ἡδίυτε (παὶ ΠΟΥ ΠΟ ἸοπρΡῈΣ Ροδ- 
βεββαά, ἱπ δὴγ τεᾶὶ βεῆβὲ οἵ ἴῃς νψοσά, 
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2ο. Ὑμεῖς δέ, ἀγαπητοί, ἐποικοδομοῦντες ἑαυτοὺς τῇ ἁγιωτάτῃ 
ὑμῶν πίστει, ἐν πνεύματι ἁγίῳ προσευχόμενοι, 21. ἑαυτοὺς ἐν 

ἀγάπῃ Θεοῦ τηρήσατε! προσδεχόμενοι τὸ ἔλεος τοῦ κυρίου ἡμῶν 

Ὁ τηρήσατε) τηρήσωμεν ΒΟ. 

τδλὲ εἰσπιεηὶ ἴῃ τηδη᾽ 5 οοτηρουπᾶ Ὀοΐπρ, 
τὶ οἢ 18 [1861 ϑρ᾽τίτυδ)ὶ, αη ἃ σάρδῦ]ε ἵβεσε- 
ἴοτε οἵ οοπιπηυπίοη ΠΗ ἴδε Ὀϊνίης 
ϑριπε". 

νν. 20.223. Τὰε Εἰκαὶ Ολαγρε ἰο ἐλε 
Ῥαλέλγμ!.---ἰσδε Δ11 ἀϊρεπος ἴο 6802) 
τδ18 ἀδηρετ. Μαΐε ἰδς πιοεὲ οὗ ἴδε 
Ῥείνι!εσεβ νουςμελίεά ἴἰἴο γου. Βυϊά 
γουγοεῖνεβ ὉΡ οὐ ἴδε ουπάδιίϊοη οὗ γοὺυτ 
πιοδὲ Βοὶυῃ δι ὉΥ ῥγάγεσ ἴπ ἴῃς ϑρίγι. 
Ὅο τοὶ τεβῖ βαιβῆςὰά υυἱτὰ της δεϊεῖ ἐπὶ 
αοά ἰονεβ γοῦυ, Ὀυὲ Κεερ γουγβεῖνεβ ἴῃ 
ἩἫΪ8 ἴονε, ψ Αἰ τηρ ἴοσ ἴῃς σλθσου οἵ οὖς 
μοτὰ ]|εϑὺ8 ΟἾγιδὲ ψμοἢ ἰεαάβ τ5 ἴο 
εἰεσηδὶ 1ε. Απά ἄο γοὺς δεβὲ ἰο δεῖρ 
ἴδοδβε ῆο ἅτε ἰπ ἄδηρεῖ οἵ (2]1Π1πρ ΑννᾺνῪ 
ἘῪ Ροϊπείηρ οὐὐ ἐμεῖς εἰτοῦβ δπὰ ρίνίπρ 
τῆς τεδβοῃβ οὗ γοὺυς οὐνη Ὀεϊϊεῖ; ἀπὰ Ὁγ 
ϑηῃδιοπίηρ ἴτοπὶ (πε ἢἤτε οὗ ἰεπηρίδιίοη 
ἴποβε ψῆο ἂτε ἰπ ἱπιηπιίπεπὶ ἱεοραγάγ. 
Ενεη ψβετε ἴδετε ἰ5᾿ ἴπουῦ ἴο ἔεδσ, ἰεῖ 

ῸΣ Τοπηραββίοη δηᾶ ὙοὺΣ ὑγαγεῖβ 50 
ματ ἰονγατὰ ἴῃς δίππεζ, ΡΑδεγοα ἐμησῖς 
ἴτοπι ἴδε ρΡο]]υτίοη οἵἁ [5 βίη. 

Μεγ. 20. ὑμεῖς δὲ, ἀγαπητοί. Οοη- 
βαιά ὑρὰρ ἰδ πδεττίηο, 88 τ νεῖ. 17. 

οἰκοδομοῦντες ἑαντοὺς τῇ ἁγιωτάτῃ 
ὁμῶν πίστει. Ἐρτ ἴδε 8ρίτίπα! ἐεπιρῖς, 
ς,. κ Ῥεῖ. 11. 3-5; ΟΟΪ. 1. 23; ΕρΡἢ. ἵΐ. 2ο- 
22, ἐπὶ τῷ θεμελίῳ τῶν 
ἀποστόλων προφητῶν, ἔντοι ἀκρογω- 
γιαίον αὐτοῦ Χριστοῦ ᾿Ιησοῦ κιτιλ., 
Οος. ἰἰϊ. 9.17, ἃ Ραδβαψζε Ψ ἢ 1πεῈ τσ τοΣ 
ΤΩΔΥ μάνα δαά ἰη Πίβ πιὶπά ἤετε δηά ἱπ 
ψεῖ. 23. Ὦτσ. Βίεξ ςοπηράᾶγεβ Ροῖϊγς. Ῥλέϊ. 
ἃ. “ 1ῦῖ γε βιυάν ἴῃς εἐρίδι]εβ οὗ δε ὈΪεδβεά 
ἄροβεὶε Ρδυὶ], σεσθε οἰκ᾿ σθαι 
εἰς τὴν δοθεῖσαν ὑμῖν πίστιν. Αἀά ΟἸεπι. 
ϑέγονι. ν. Ὁ. 644, ἡ κοινὴ πίστις καθάπερ 
θεμέλιον ὑπόκειται. ἴὔδυλ!}γ ΟἸτίδε ἰβ 

κε 48 ἴῃς ἐουπάδιίοη ΟΥ ςοζῃεσ- ϑῖοπα 
οἵ ἰδε Οδυγοῦ, δπὰ νγε βου! ἃ ργοῦδὶν 
δδδίρῃ δὴ οὐ)εςῖνε βεῆϑε ἴο τῇ πίστει 
Βετε, 48 ἰῇ νεσ. 3 ἅδονς (ἐπαγωνίζεσθαι 

ἢ πίστει). Οἰδετννῖβε ἰξ πιίψδι Ὀε εχ- 
᾿δρνυ τα οὗ ἰδὶ ἔδουϊν ὈγῪ ΠΟ τὰ γα 

Ουρῆς πο γοϊδιίοθ ἢ (ἢ ς δρίτιεθδὶ 
τελ πε 5 (ΗςὉ. χὶ. 1, πίστις ἐλπιζομένων 
ὑπόστασις, π γμάτων ἔλεγχος οὐ 

), κέρεα 18 ἴῃς ᾿Ἰπποάσυς- 
ἕοη ἴο 41] πε οἵδε ΟἘγίβιίδῃ στάςςδ, δες 
Ὡοῖα ἮΝ ̓  ΕΞ ἷ, δ, "πᾶ ἈΝΕ Ἰεδάβ το 
εἴεγηδὶ [ξπ (1 Ρεῖ. ἱ. 5, ἀπά 9. κομιζόμενοι 
τὸ τῆς πίστεως ὑμῶν, σωτηρίαν 
ψυχῶν). Τῆς [511 18. Βετε οδ᾽]εᾶ “ τηοϑὶ 

Βοῖγ,᾽" Ὀεοδιδε ἴξ σοπηδβ ἴο υ8 ἔτοτῃ αοά, 
δηὰ τενεδίβ αοά ἰο υ8, ληὰ Ὀεοδυδε ἰξ ἰδ. 
Ὁγ [8 τιεᾶπϑ 1μδὶ πηδη ἰ8 τηδὰς τὶ ρῃίοου, 
δηά επαδίε ἐο ονεςοπης ἴδε ψοτἹὶὰ (1 
]ομη ν. 4,5). Οὗ. τ Ῥεῖ. ν. 9, ᾧ ἀντίστητε 
στε ἢ νων Υ τῇ ι- 

ἐν πνεύματι ἁγίῳ προσευχόμενοι. 
Ύμεβε ψογάβ, Ἴοηϊγαβιεὰ ἢ πνεῦμα. 
μὴ ἔχοντες ἱπ νες. 19, δδονν δον ἴΠεῪ ἅττα 
τὸ δυϊ]ἃ τΠεπιβεῖνεβ ὑὉρ ὕροη {πεῖς λέ τῃ. 
Ι υηδετδίαπά ἰΒεπὶ 88 εαυϊνα!εηὶ ἴο [4π|ε8 
ν. 16, δέησις δικαίον ἐνεργουμένη, ψἤετε 
8εςε ποῖε. Οοχιρᾶζε 2160 ΕΡἢ γοδνα: δὰ 
- προσενχῆς προσευχι 
τὸν καιρῷ ἐν πνεύματι, Εοπι. νἱῖ!. “6, 

27. 
Νετ. 21. ἐἑαντοὺς ἐν ἀγάπῃ Θεοῦ 

τηρήσατε. ἴπ νεῖ, τ ἴδε ρᾶξδῖνε [8 ὑδοά: 
ἔοϑε μὴ ἀγρβ τη φοῦι ἅτε ἀεβοτι δε 5 

[τὸ νοά (ε7. νετ. 24, τῷ 
φυλάξαι): Ὠεζς τῆς δεῖνα κεῖ 
ἐπιρηδβίβεὰ Ὁν ἴπε ἀπυειᾶὶ ογάεσ οὗ 
ΨΟΓΑΒ ; δῶ 15 ἴο Κεαὲρ Πἰπιβεῖ ἱπ ἴῃς 
ἴονε οὗ αοά, εὖ, 2απιεβ, ἱ. 27, 
ἑαντὸν τηρεῖν, ῬΉΏΪ ἰΐ 12, τὴν ἑαντῶν 
σωτηρίαν κατεργάζεσθαι. Θεὸς γάρ 
ἐστιν ὁ ἐνεργῶν ἐν ὑμῖν. Αγραΐπ ἴῃ νες. 
2 ἴδε ντίτες ἱπνοίεβ ἴῃς ἀϊνὶπε ἰονε δηά 
ΤΆΘΤΟΥ οπἡ ἴποβε ἴο ἤοπὶ ἢς ντϊεβ : Πασα 
πεν ἅτε διάάεη ἰο ἴᾶκε βίερβ ἰο βεουσε 
ἴμεβε. (οπιρᾶζε ἔοπι. ν. 5, ἥ ἀγάπη 

ἡμῶν διὰ πνεύματος ἀγίον τοῦ 
ἡμῖν, ἐδ. νἱῖ!. 30, πέπεισμαι ὅτι οὔτε 
βάνατοι οδωῥὸ ἐμ τες . οὔτε τοι  πτίσις 

σεται ἡμᾶς χωρίσαι ἢ 
ἀγάτηιν τοῦ Θεοῦ, ]οἤπ χν. 9. καϑὼς 
ἠγάπησέν με ὁ πατὴρ κἀγὼ ὑμᾶ 
ἠγάπησα, μείνατε ἐν τῇ ἀγάπῃ τῆ ἐμῇ. 
ἐὰν τὰς ἐντολάς μον τηρήσητε, μενεῖτε 
ἐν τῇ ἀγάπῃ μον. Τῆς δοζ. ἱπῃρεσ. ἰ8 
εχρτεδβίνε οἵ ὑγρεηου, δεε ποῖε ου ἡγήσ- 

κα αροσδικόμενοι τὸ ἔλεον. ΟΥ̓ Τ - . ΕΟ Τιε ἢ 
13, π ν μακαρίαν ἐλπίδα 

4 τοῦ 

υδεά οὗ τῆς [ἐνῷ δο Ψεζς Ἰοοϊείπρ ἔος 
τῆς Ρῥγογηϊεεὰ Μεβοίαῃ αἱ {δε {πῆς οὗ 
Ηἰβ ἢγει σοπιίηρ, Μασῖκ χν. 43, [ὔκς ἰἱ. 

25, 38. 
εἰς ζωὴν αἰώνιον. ϑόοπιε οοππεςὶ ἴδί8 

οἰοβεὶν ψ τῆς ἱπηρεταῖνε τηρήσατε, 
δαὶ ἐξ ϑεετηβ ἴο τῇς ἴο {ο]ονν πιοτε πδῖυ- 



43. 

Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰς ζωὴν αἰώνιον. 
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διακρινομένους,2 23. οὖς δὲ ὃ σώζετε" ἐκ πυρὸς ἁρπάζοντες, οὖς δὲ 

Ἐφλεγχετε ΑΟ νυΐρ. Ῥοΐ. ἀτπι. Ἡ ; ἐλεατε 9 ΒΟ5; ἐλεειτε ΚΡ -. 
3 διακρινομενους ΑΒΟ; διακρινομενοι ΚΙΡ. 
ϑονᾳ δε (1) ΦΑΟΚΙΡ; οπι. Β. 

ΤΑΙ γ οὐ ἴῃε πεᾶγες ρῆγδβε, πρ. τὸ ἔλεος : 
ς΄. τ Ῥεῖ. ̓. 37, εὐλογητὸς ὁ Θεὸς . .. ὁ 
κατὰ τὸ σον αὐτοῦ ἐἔλεον ἀνα 
ἡμᾶς ε Ἡρονομ' ΝΣ ΥΝ 
τετηρημένην ἐν οὐρανοῖς εἰ ἡμὰς τοὺς 
.“.. ρου «ὦ. κἰς σωτηρίαν 
ἑτοίμην ἀποκαλυφθῆναι ἐν καιρῷ ἐσχάτῳ. 

νες. 22. ν ἐλέγχετε διακριν- 
. Οα [ἢες τεδάϊηρ βεὲ ἴῃς ἰπῖγο- 

ἀυςείοα, Εοτ ἴδε ἔοσπι ὃς μέν ἰπβιεδά οὗ 
ὃ μέν, εΓ. Μδῖι. χίιϊ. 8, χχί!. 5, [ψπἰκς χχὶϊὶ, 
33, Αοἵβ χχνῖϊ. 44, ἔοι. χίν. 5, σ Οοσ. 
Υἱὶ. 7, χὶ. 21, 2 (ος. ἰΐ. 16, 2 Τίπι. 11. 2ο, 
ποῖ υϑεά ἰη Ηεῦ., τ ἀπά 2 Ρεῖ., [ἀτὴδβ οσ 
]οῦη. ὙὉᾷβε ἀουδ]εὰ ὃς δέ ἰβ8 ἰουπὰ ἴῃ 
Μαῖς. χχί. 35, ὃν μὲν ἔδειραν, ὃν δὲ 
ἀπέκτειναν, ὃν δὲ ἐλιθοβόλησαν, ἐδ χχν. 
15, ᾧ' μὲν ἔδωκεν πέντε πήλαντο; ᾧ δὲ 
δύο, ᾧ δὲ ἕν. ΤἝς υδε ἰ8δ ςοπάἀετηηεα 88 
ἃ 5οϊεςίβηα) ὉῪ ὙΠοπιᾶ8 Μαρίδβίες ἀπά ὈῪ 
Τμαςίαη, ϑοίοεε. τ, Ὀὰὲ ἰ5 οοτασαοη ἰπ δῖα 
Οτεεῖς ἔοι τῃς {ἰπὶς οὗ Ασίβιίοιϊς, ζ 
ϑίυτΖ.  ὲέαϊ. Μαερεά. ΡῬρ. τος ἴ. Οη ιἰδε 
νοτά ἐλέγχω (Πεῖε τΟη ΣῪ ἰγαπείδιθὰ 
νὰ πεβέρη ἴὰ ν 86 ῆ86 οὗ εχθοπιημηίσας 
οη, Ἑαστιρῶ, βεὲ Οοηςέ. Αῤοϑέ. νιὶ. 
5, 3, ἐλεγμῷ ἐλέγξεια τὸν ἀδελφόν σου, 
δηά Ηγεὶβ εχοείϊεπε ποῖς [, ἱπ δί8 
Μιδείοπ οὗ ἐπλε Οονιίογέεν, νβετε Ὧς 
δίσυεβ τῇ τὸ τπε σοηνιςιίοη ννγουρῆς Ὁγ 
τδε ϑρίγιε ἰδ ἃ ςοηνἱοτίοη υηῖο βαϊ νατίοῃ, 
ταῖμες ἰἢᾶπ υπῖο ςοπάετηπαίίοη ; δηὰ 
αὐυοίῖεβ 1πεοκε 48 βαγίηρ πὶ “ ἐλέγχειν 
ΑἰννΑΥ8 ἱσωρ ϊεβ ἴμ 6 τεξαϊδιίοπ, ἴῃς ονε - 
Οοτηϊηρ οἱ δπ οδἴσοσ, ἃ Ὅσο, ὃΥ τῇς 
ἔπ πά τίραι, Ὑηςπ ἔἢι8 ἰΒ Ὀγοῦρῆι θε- 
ἔοτε ουὖγ οοπβοίςηςε τῆγου ρα τῆς ἔλεγχος, 
{ἤετα γίβεβ ἃ ἔδεϊίης οὗ βίη, Ψ ἢ οἢ 18 
Δἰννᾶγβ ρδίηξυϊ! ; ἴπ8 ἐνεσν ἔλεγχος ἰΒ 8 
ομαβιεηίπρ, ἃ Ρυηίϑβδηιεηῖ," Οοπιραᾶγα 
Οτοῖε᾽ Β 1ς-κὰ δοοουηῖ οὗ ἴῃς ϑοοζαῖῖς 
ΕἸεΏςΠυΒ ἴῃ δ΄8 Η ἐξέ. οὔ Οτγεέεες. 

ὙΠΐ8. νεῦβε βεεπβ ἴο δε τείετσεά ἰο ἴῃ 
Οαη. ΑῤοΞέ. νὶ. 4, οὐ 'μισήσεις πάντα 
πθιόνης ἀλλ᾽ οὖς μὲν ἐλέγξεις, οὖς δὲ 

ι4, περὶ ὧν δὲ προσεύξῃ, οὖς δὲ 
ἀγαπήσεις ὑπὲρ τὴν ψυχήν σου, νν»ῃ͵ςἢ 
18 αἷδο 'οὺ ἃ τῇ τε Ὠίάδοῆς ἰἱ. 7, ψ ’Ὦ 
ἴδε οπιίββίοη οἱ οὖς δὲ ἐλεήσειε. ΟΛ 
]ομη χν". 8, ἐκεῖνος ἐλέγξει τὸν κόσμον 
περὶ ἁμαρτίας καὶ περὶ δικαιοσύνης καὶ 
πε σεως, τ: (οι. χίν. 24, ἐλέγχεται 
ὑπὸ πάντων (τῆς εἴεςι οἵἩ τῆς ρτγορδεῖδβ' 
ἐδαοδίηρ οὐ δὴ υὑπδεϊϊενετ), Τίς, 1. 13, 
ἔλεγχε αὐτοὺς ἀποτόμως ἵνα ὑγιαί 

4 σωζετε οάΒοΟ; ἐν φοβῳ σωζετε ΚΡ. 

ἐν τῇ πίστει, ἐδ. 'ἴ. 9, τοὺς ἀντιλέγοντας 
ἐλέγχειν, 2 Τίπι. ἵν. 2 (1πε οπᾶῖρε ἴὸ 
Τἰπλοι ἢ) ον, σον ἐν 
ἡν Κ ρα γδκω ἄρας, {ϊ, το, ὅσονς 
ἐὰν παιδεύω, Ἐρῆ. ν. 
13, τὰ δὲ πάντα ὑπὸ τοῦ 
φωυτὸς φανεροῦται. ἼΠετῖε ἰδ ἃ ἴοπε οὗ 

Ἑλίεσ βενεσίυ ἰπ {πε ποιῆσαι κρίσιν 
ἕὰ ἐλέγξαι οὗ ἴπε τοι νεῖβε, τρεσε 
{πεῖς ψὲ πεοὰ ποὶ βυρροβε ἴπδὲ ἴδε 
σεδοθεσ ἰ8β Πορεΐεββ οὗ ροοά Ὀεὶπρ εἴ- 
εςῖοά, Τῆῇε ροίηϊ ἰβ οἵ ἱπιροτίδηος ἰῃ 
ἀεοιάϊηρς ἴῃς ταυΐυδὶ τεϊαϊίοπβ οὗ ἴδε 
ἴθχες οᾶβεβ πεῖε Ἴοπβίἀεσγεά. 

διακρινομένους. δε Βῃου!ά Πᾶνε εα- 
Ῥεοϊςὰ ἃ ποπιϊπδῖίνε Βεγε ἴο ςοστεβροπὰ 
ἢ ἁρπάζοντες Δπὰ μισοῦντες ἴῃ (δε 
[ο!ὩὨοννίησ οἰδιδεβ, δηὰ 80 ἰῃς ἐεχέ. γές. 
828 διακρινόμενοι, ὙΤοΙρῚΥ τγαπαϊαιεά ἴῃ 
ΑΟΝ.,, 258 1τ{τὸ νοεῖς ἴδε δοῦνε νοντας, 
“ τηλκίηρ ἃ ἀϊῆετεπος ᾿. ΤῊΙΒ μἶνεβ βυς 
ἃ βοοὰ δβεπβε (μδὲ βοῆς σοπιπηοηϊλίοσβ 
(ε΄. ϑιίεσ) ἤανε Ὀεεη Π]Ππρ' ἰο οοπάοης 
τὰς θαὰά Οτεεῖ. [τ νου δᾶνε Ὀεεπ 
θεῖίοετ ο αἱέεσ ἴδε τεδάϊηρ δὲ οὔςε. Κεερ- 
ἰῃρ τδὲ τεδαϊηρ οἱ ἴῃς Ρεβὲ Μ55. ννὲ πιᾶ 
εἰμεν τακὲ τῆς δοουδαῖϊνε 48 Ἴοτηρὶε- 
τηεπίδγυ ἴο ἐλέγχετε (45 ννε Βηά ἰη ΡΙαίο, 
ΤἈεαεί. 171 νυ, ἐμὲ ξας ληροῦντα, 
Χεη. Ἀέενι. 1, 7, 2, γελοῖος 
ὥν, ]εἴ(. 8. 681), ΟΥ Βἰ ΊΡῚΥ 48 ἀεβογίριϊνε 
οὗ ἴδε σοπαϊκίοη οὗ ἴῃς Ρεγβοῃβ σεξεσγοὰ 
ἴο. Ὑδεῖς ἰ8 4940 ἃ υεβίίοη 45 ἴο τῇς 
τοεδηΐηρ ε βδου!ά δβϑίρῃ ἴὸ διακρ. [18 
εξ το Ὀε υπάετβιοοὰ ἱπ τ8ε δᾶπῆε βεπϑδς ἃ8 
ἴῃ ]4πλεβ ἱ. 6, ᾿. 4ὺ Ιηῃ τδδιὶ ςλδεὲ ννῈ 
ταϊρδς τσδηβίαῖς “ σοηνίος ἔπεπὶ οὗ τμεὶς 
ννᾶπι οὗ ἐλ 18,᾽" ταϊκίη τῃς ραγιὶςὶρίς 8 
φοτρ] ετπεπίδλγυ ἴο ἴῃς νετγὺ ; οἵ “ τερζονε 
τῆεπι Ὀεοδυβε οἵ τπεῖν ἀουδίβ ᾿᾿. 11 βεεῖηβ. 
τῆοσς ρεοῦδῦϊς, βοννένεσ, ἴμδὶ τ8ε σηεδη- 
ἱπρ Πεγε ἰ8 “" ςοηνίῃος {π6π νἤεπ {πεν 
ἀιβρυῖς τὶ γοῦ,᾽" ὙδΙΟἢ ᾿νε πᾶν σοπι- 
ἐμεὸς μὴν ι Ῥεῖ, {. 15, ἕτοιμοι ἀεὶ πρὸς 

λογίαν παντὶ τῷ αἰτοῦντι ὑμᾶς 
ν. . «. ἀλλὰ πραύτητος καὶ 

(υ΄. ἐν φόβῳ Ῥεΐον). 80 ἴαίεπ, 
τὴ ϊ5 ἤτδβὲ οἴδυβε ννουἹά τεέεσ ἴο ἱπιεϊ!εςτυδὶ 
ἀϊβηου!εῖεβ το Ὀς πιεῖ Ὁν υϊεῖ τελβοηΐηρ ; 
τῆς ἰοτος οἱ διακρένάμενος δεὶπρ τῆς 
ΒΆΓηε 88 ἴπαΐ ἰπ νεσ. 9, τῷ διακρ., 
δηὰ ἰη ὅ8οος. Ε.Η. ν. 5, ὃ εἶχεν 
ὁμόνοιαν καὶ οὐκέτι πρὸς ἀλλήλους 
διεκρίνοντο. 

νες. 23. σώζετε. Ηειεε ἀραίη ἃ ποσὰ 
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ἔλεᾶτε ἐν φόβῳ, ; ῦντες καὶ τὸν ἀπὸ τῆς σαρκὸς ἐσπιλωμένον ῳ,΄ μισου ἀρ 
χιτῶνα. 

24. Τῷ δὲ δυναμένῳ φυλάξαι ὑμᾶς 2 ἀπταίστους ὃ καὶ στῆσαι 

'ρυς δε (2) ἐλεατε εν φοβῳ ΑΒ; οπι. ΚΕΡ; ἐν φοβφο. 
Ξυμας ὩΒΟΙ, νυϊς. Βυτσ. θοῦ. ; ἡμαᾳ Α; ἀντους ΚΡ. 
8 απταιστους] Δἀἁ. και ασπιλους Ο. 

ΜΠΙσἢ 18. ΒΈΓΊΟΕΥ Δρρ ςαῦ]ε το αοὰ ἰ8 
ἐγαπϑίεσσεά τὸ πἰπὶ νῇοπι αοὰ υ8ὲ8 85 
Ηἰβ ἰηϑιγυπλεηῖ, οὐ τ Ρεῖ. ἵν. τὶ δπά 
ποῖεβ οὔ τηρήσατε, ἐλέγχετε δΣῦονε, 
ἐϑρεοΐδιν ]}4π|6ὲ5 ν. 20, ὁ ἐπιστρέψας 
ἁμαρτωλὸν ἐκ πλάνης ὁδοῦ αὐτοῦ σώσει 
ψνχὴν ἐκ θανάτου. 

ἐκ πυρὸς ἁρπάζοντες. Τῆς εχρτε8- 
βίοῃ ἰβ δοιγονεὰ ἔτοπὶ Ατῆοβ ἷν. 1ἱ, 
κατέστρεψα ὑμᾶς καθὼς κατέστρεψεν ὁ 
Θεὸς Σόδομα καὶ Γόμορρα, καὶ ἐγένεσθε 
ὡς δαλὸς ἐξεσπασμένος ἐκ πυρός, καὶ 
οὐδ᾽ ὡς ἐπεστρέψατε πρός με, λέγει 
Κύριος, Δηὰ Ζεςῆ. []. 3, οὐκ ἰδοὺ οὗτος 
δαλὸς ἐξεσπασμένος ἐκ πυρός; Βοιῖῃ 
Ῥαββᾶρεβ πᾶνε ζυσίπεσ σοπποχίοπϑ 
οὔτ ερίβεϊς, ἰἢς ἔογπιεσ ἔτοσῃ ἴπε γείετεηος 
ἴο ϑοάοπι (5εε δῦονε νεσ. 7), ἴπε ἰδέϊεσ 28 
ζοϊονίηρς ἱπαπιεάϊδεεϊ Υ οἡ τῆς ννογάβ, 
ἐπιτιμήσαι σοι Κύριος αυοϊεὰ ἴῃ νετ. 9, 
δηά ρῥγεσβάϊηρ ἃ σείετεπος ἴο ΑἸεμν ραγ- 
ταεηῖβ (566 ποῖς δεϊονν). [π ἰϊ ἐμς ΗἸρἢ 
Ρτγίεβὲ [οβῆυδ ἰ8 ἃ τγαργεβεηΐαϊίνεα οὗ 
Ιβγδαεῖ, βανοὰ ἴ[ἴκεὸ ἃ ὑγσαπὰ ἔσοπι ἴῃς 
ολριϊνιεν, νυν ννᾶ8 ἴῃ6 Ρυπίβῃπηεης 
οὗ παῖϊομδὶ βἰὶπ, Τῆς ἱπιᾶρε οἵ ἢτγε ἰβ 
πδίυγα!ν βυρρεβιεδ ὉΥ δε Δ]]υ:8ΐοπ το 
τε ρΡυπίϑῃηχεηϊ οὗ ϑοάοηι ἴῃ τε ραβϑαρε 
οἵ Απιοβ, δπὰ οὗ Κογδὴῆ (δες αῦονε νες. 7) 
ἀεβογι θεά ἴῃ Νυχπι. χνΐ. 35, Ρ8. ονΐ. 18, 
ἐξεκαύθη πῦρ ἐν τῇ συναγωγῇ αὐτῶν καὶ 
φλὸξ κατέφλεξεν ἁμαρτωλούς. Τῇε 
Ὑτίϊεῦ πᾶν 4150 δᾶνς δά ἴῃ πκϊπὰ 8ι. 
Ῥδυ]} 5 ἀεδβογίρείοη οὗ πε Ὀυϊ]!άϊπρ ἐγεςιεά 
ου ἴδε Οπε Βουπάδίιίοη (3εε ἀῦονε νεζ. 
20), ννῆϊς, ἢς βᾶυβ, νν1}} Ὀ6 ττίεὰ Ὁ ἤτε, 
τσ Οοσ. 111, 13-15, ἑκάστον τὸ ἔργον, ὁποῖόν 
ἐστιν, τὸ πῦρ αὐτὸ δοκι ι... εἴ 
τινος τὸ ἔργον κατακαήσεται, ζημιω- 
θήσεται, αὐ δὲ σωθήσεται, δὲ 
ὡς διὰ πυρός. Θιςἢ λη΄ οπε πιᾶὺ ὃς 
ΒΡΟΚεΩ Οὗ 848 “ἃ ὑταπὰ βηδίοπεὰ ἴτοπὶ 
τὰς δΒτς,᾽ ποῖ πονγενεσ 88 δεῖς, δανεά 
ἔτοῦι ἴῃς ῆτε οὗ τεπιρίαδιίοη, Ὀυξ 48 βϑανεὰ 
«σγουρὰ τ[Π6 ἀσεηον οὗ αοἀ᾽ Β ρυτγρδίοτγίδὶ 
Βτα, ψν ῃεῖδεσ ἴῃ {Π18 οσ ἰπ 4 ἕαϊυγα [ἰξ6. 

ἐλεᾶτε ἐν φόβῳ: Τῇε [Αἰ[δ 1] ἅτε 
ἀγρεά το βῆονν 411] ροβϑβίϊε ἰεσπάδσπβϑϑ ἴοσγ 
ἴδε (4116π, Ὀυς δὲ ἴδε βᾶπις {ἰπια ἴο πᾶνα 
ἃ ἴεαι ᾿ἰεβὲ {πεν {παπιβεῖνεβ οὐ οἴμεσβ 
ψ ποτ πεν ἰπβυεπος βδουϊὰ δὲ ἰεὰ ἴοὸ 
ταίηκ τοο ΠρμΕῖν οὔ τς 5'π νμοβα ταναρεβ 

ἴδεν ἅτε επάεανουτίπρ ἴο τεραῖσ. ΟἿ 
2 Ὅος. νἱΐ. 1, καθαρίσωμεν ἑαντοὺς ἀπὸ 
παντὸς μολυσμοῦ σαρκὸς καὶ πνεύματος 
ἐπιτελοῦντες ἁγιωσύνην ἐν φόβῳ Θεοῦ, 
ῬὮΙ]. 11, 12, τ᾿ Ῥεῖ, ἱ. 17, 1, 15. Ἐοσ τῆ8 
οοπίυδίοη οὗ (ἢς οοηϊγαοίεά νοῦ ἰῃ -έω 
δηὰ «ἄω ἰπ ἰαῖε ατεεκ 8εὲ ]αππασίδβ, 8ὶ 850. 
8 854 ἔ,, ΝΝΊπεΓ Ρ. το4. Τῆε ὃδεβὶ Μ5. 
τεδὰ ἐλεᾷ ἱπ τον. χχί. 26, ἀπά ἐλεῶντος 
Εοπι. ἰχ. τό, θυ ἐλεεῖ ἰη Εοτῃ. ἰχ. χτ8. 

μισοῦντες καὶ τὸν ἀπὸ τῆς σαρκὸς 
ἐσπιλωμένον χιτῶνα. ΨΝΏΪΙΕ ἰδ 8 τῆς 
ἀυϊγ οὗ τπε ΟἸγίβείδῃη ἕο οἱτγ δηὰ βγδν 
ἔοτ τῆς 5δίηπεσ, ἢς πγυδὲ νίενν ἢ Ἰἰοδίῃ- 
ἰῃρ 411 ἕῆδι θεᾶγβ ἔγαςεβ οἵ (ἢς βἰὶη. Τῇε 
ἔοττη οὗ Ἔἐχρζεδββίοῃ βεετῃβ δοιγοινε ἔγογῃ 
ΒΟ ραββᾶρεθ ἃ5 88. χχχ. 22, ἴ,δν, χν, 
17, ῬεσῆδρΡΒ5 ἴοο ἔτοπι Ζεςῆ. [ἰ].4, Ἰησοῦς 
ἦν ἐνδεδυμένος ἱμάτια ῥυπαρά. ΟΥ 
Αροο. {ϊϊ. 4, οὐκ ἐμόλυναν τὰ ἱμάτια 
αὐτῶν, δηᾶ 4ῤοιαὶ. Ραμὶϊὲ συοιεὰ ὃν 
ϑρίτια, ὁ χιτών μον οὐκ ἐρνπώθη. Τῆς 
ἀετίναινοῦ οὗἉ σπίλος ἀτε ρμεου ας τὸ ἰδία 
ατεεῖς : τδὲ οπἷγ οἴδμοσ Ὄχαπιρίεβ οὗ 
σπιλόω ἰπ ΒΙ ]οα] Οτεεῖκ ἀγα [ἀπηε8 {ἰϊ. 
6, ἡ γλῶσσα. ... ἡ σπιλοῦσα ὅλον τὸ 
σῶμα «πὰ νυ 5ά. χν. 4, εἶδος σπιλωθὲν 
χρώμασι διηλλαγμένοιςς. ΟΟτηρᾶτα ἴοτ 
ἴης ἐτεδίπιεπε οὗ πὰ οτγίπῷ 2 Τίη ἰΪ. 
25, 26, ἐν πραύτητι παιδεύοντα τοὺς 
ἀντιδιατιθεμένους, μήποτε αὐτοῖς 
ὁ Θεὸς μετάνοιαν εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας, 
καὶ ἀνανήψωσιν ἐκ τῆς τοῦ διαβόλον 
παγίδος. 

νν. 24, 25. Εἰμαὶ Βεπεάϊοίζον απᾶ 
ΑΞξογίῤῥίοπ. 1 πᾶνε Ὀϊδάεπ γου ἴο Κεαρ 
γουγβεῖνεβ ἰῇ ἴδε ἷονε οὗ αἀοά; 1 δαᾶνε 
νδιηβα γοὺ δραϊηβὲ 411 ἱγηρί εἰν δηὰ ἰπι- 
Ρυτίγ. Βυῖ ἀο ποὲ (μίηϊς ταὶ γοὺ οἂπ 
διίδίη ἴο ἴῆε οπε, οσ συδγά γουτγβεῖνεβ 
ἔτοτὰ {πῸ οἴβασ, ἰπ γοὺγ οὐῃ βίγεηρίῃ. 
Υου πιιδὲ τεςεῖνα βόννεσ ἔγοπὶ ἅδον; 
δηὰ τηδὲ ᾿ξ πιὰ ὃε 50, 1 οὔδες ὮΡ ΠΥ 
Ρτάγεσ ἴο Ηἰπὶ, ννῆο δίοῃε 18 δϑ]ε ἴο ἱκθὲρ 
ΟἿ ἔγοτι δι ΠΊὈ] ρ΄, ἀηὰ το ῥγεβεπῖ νοῦ 
ἴοτε ἰδς ἴἤτοης οἵ Ηἰ8 ρίογυ, ρυζτε δπά 

ΒΡΟΙΪε85 ἴῃ ὀχοεαάϊηρ ᾽ου. Τὸ Ηἰίπι, ἴδε 
ΟὨΪγ ἀαοὰἁ πὰ ϑανίουγ, Ὀδείοῃρ Εἰοτν, 
δτεδίηςββ, πὶρῆϊ, ἀπά δυϊποτγὶν [τοῦδ 
ουξ 81} ἀδεδ. δὲ δυναμένῳ φνλέξ 

Μεγ. 24. τῷ αι 
ὑμᾶς ἀπταίστους. ΑΡρρδτεπν ἃ τεπιίηΐβ- 
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κατενώπιον τῆς δόξης αὐτοῦ ἀμώμους ' ἐν ἀγαλλιάσει, 25. μόνῳ 2 

᾿αμωμου9) ἀμέμπτους Α. 

Τεηςε " οὗ ἔοπι. χνΐ. 25 ἔ,, τῷ δὲ δννα- 
μένῳ ὑμᾶς ρίξαι. .. μόνῳ 

ᾧ Θεῷ διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ, 
ᾧ ἡ δόξαεὶς τοὺς αἰῶνας τῶν 
αἰώνων. δ πι]τῖγ τῃ6 ποδῖς ἄοχο- 
ἸΟῪ ἰπ Ἐρἢ. ἰϊ. 20, σοπηπιθηςεβ τῷ δὲ 

. ὙΥ7ῆς τεδλάϊηρ ὑμᾶς 18 ςοη- 
Βττηεά Ὀγ ἴδε ενίάεπος οὔ δπὰ Β, νῃϊοῃ 
ΜᾺΒ υηκηονῃ ἴὸ ΑἸέογά ννβεη ἣς εη- 
ἀεανουγεά ἴο ἀεἔεπά τῆς τεδάϊπρ αὐτούς, 
Τουπὰ 1π ΚΡ δηά βοπης ἱπέεσίος Μ55. 
ἄπταιστος. Οοουτε ἰῃ 3 Μᾶςο. νὶ. 30, 

μεγαλοδόξως ἐπιφάνας τὸ ἔλεος αὐτοῦ 
ὁ τῶν ὅλων δυνάστης ἀπταίστους αὐτοὺς 
ἐρρύσατο: υδεά Πεῖε ΟΠΪΥ ἰῃ ἴπ6 Ν.Τ. 

ε νεσῦ πταίω ἢ88 [ῃε βᾶπὶς ἤριγαιϊίνε 
δεηδε ἰπ [4π|εβ ἰΐ, 1ο, 1|}. 2, εἴ τις ἐν 
λόγῳ οὐ πταίει, οὗτος τέλειος ἀνήρ, 
2 Ῥεῖ. ἱ. το, ταῦτα ποιοῦντες οὐ μὴ 
πταίσητέ ποτε. 

στῆσαι κατενώπιον τῆς δόξης αὐτοῦ 
ἀμώμους ἐν ἀγαλλιάσει. Οὐ. Μδῖί. χχν. 
31-33, ὅταν δὲ ἔλθῃ ὁ νἱὸς τοῦ ἀνθρώπου 
ἐν τῇ δόξῃ αὐτοῦ... στήσει τὰ μὲν 
π τὰ ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ, Αςἰβ νὶ. 6, 
οὖς ἔστησαν ἐνώπιον τῶν ἀποστόλων, 
(οἱ. ἴ. 22, παραστῆσαι ὑμᾶς ἁγίους καὶ 
ἀμώμονς καὶ ἀνεγκλήτονυς κατενώπιον 
αὐτοῦ (νῃϊ ἢ Πϊρμθοος τοίεσβ ἴο ργεβοηῖ 
Δρρτοῦδιίίοη γαῖμα ἔπᾶπ ἴο (ἢς διΐυγα 
ἡυάρσπηεπε οὗ αοά, σοπιρατίηρ Εοπι. χίν. 
22, 1 Οὐος. ἱ. 29, 2 Οος. ἰϊ. σ7, ἱν. 2, νἱῖ. 
12, χίΐ. 10). [ἢ ἴῃε ργεβεηὶ ραββαφε ἴπε 
δἀάϊτίοη οὗ τῆς τννογάβ τῆς βῆοννβ 
18δὲ 6 δηδὶ Ἰυάρπγεπι, ἴδε ροδὶ οὗ 
φνλάξαι, ἰ8 βροκεη οἵ. Ηοτῖ, ἱπ δἰβ 
ἱπιεσεβιὶηρ ποῖς οἡ σ Ῥεῖ. ἱ. σθ, τι 
αἵματι ὡς ἀμνοῦ ἀμώμον καὶ ἀσπίλον 
Χριστοῦ, ἴτᾶςεβ ἐπΠ6 γᾶν ἱπ Ψψ Ὡς τῆς 
ννοσάβ μῶμος “Ὀαπιε,᾽" Δηὰ 
“4 ὈΪΑπΊ 616 88,᾽ οοπιε ἴο δε υδεὰ (1 “τῇς 
Αροοῦγρδα, τε ΝΙΤ., δηθὰ οἵδοῖ Ὀοοίκβ 
Ὑ ὮΙ ἢ Ρῥσεβυρροβα τῆς ΓΧΧ᾿᾽} ἴῃ τΠ6 
Ἔητγε νυ ὑποϊββίοϑὶ βεηβς οἵ “" δ᾽ απ βἢ ̓ἢ 
πὰ ““ υπρϊ επϊβμεὰ ᾿᾿ οὐ ἘΡΉΏ. 1. 4, ν. 27, 
Ηεθ. ἰχ. 14. [Ιη 2 Ρεῖϊ. ἰἰϊ. 14, ἀμώμητος 
ΒΘΕΠῚ8 (0 ὃς υβεὰ ἴπ τῆς Βδπ)Ὲ 86Π86. 
ΤὮε νογά κατενώπιον 8 ΔρΡραγεηῖν οοη- 
βηςεά τὸ ἴδε Βίδ᾽ε, ψνῆεγε ἰξ ὀσουζε ἴῃ 
]οβῇῃ. ἰ. 5, χχί, 42, ἴμεν. ἱν. σ7, ΕρΡἢ. ἱ. 4, 
ἀμώμητος κατενώπιον αὐτοῦ ἐν ἀγάπῃ. 
κα α 5 Τουπὰ ἴῃ Ησοπι. 71. χν. 320. 
Εοτ ἀγαλλίασις 8βεε Ηοτι᾿Β ποῖε οη τ Ῥεῖ. 
ἷ, 6, ἐν ᾧ ἀγαλλιᾶσθε, ““ἰπ ψγΠοτΏ γε 
εχυΐι ᾿ς. ὙὍΠε νεῖ ψΠΠ ἰϊ8 σορηδῖς βυδ- 
βίδπενεβ “" ἰβ ὑηκηονπ δχοερὶ ἱπ τῆς 

3 μονῳ] αἀά, σοφῳ ΚΙΡΡ -. 

ΕΧΧ δπά τὲ ΝΤ. δηὰ τῆς [{ἰτεγαίυγα 
ἀεείνεα τοπὶ τῆ πιὶ, ἀπά ἴῃ τῆς Ν.Τ. ἴτ ἴ5 
οοηῆπεά ἴἰο Ὀοοΐβ τηυςῇ ἱπβυεποθά ὉΥῪ 
ΟΟΤ. ἀϊοιίοη (Μαδῖι., υυκε, Αςιβ, σ᾿ Ρεῖ., 
]1υάςε, ]ολη, ἱποιυάδίϊηρ Αροῦ.), δείηβ 
ΑΌδβεπε ἔσοτῃη ἴδ ποῖος ατοϑεῖκ ντιίεγβ, 81. 
Ῥαυϊ, απὰ {περι ἴῃ φυοϊ) Ηεῦ.... 
ει ρρδγεμεν ἄδποῖεβ ἃ ργουά εὌχυϊίηρ 
ἦογν, Ὀείπρ ῥγοῦθδοϊν σοππεοίεά οἱοϑεὶν 
ΜΠ} ἀγάλλομαι, ῥτορετγίν “ἴο ὃὈε Ρῥγουά 
οὗ Ῥαξ οἴεη οοπιδίηεά νἹ 1} ἥδομαι ἀπά 
δ0.ἢ ψοσάβ.᾽" ϑεῷ ἡ ἑ 

εἰ. 25. ᾧ σωτῆρι ἡμῶν. 5:6 
ἅρονε οἡ Τακον τὸν μόνον ἰσπότην. 
Αοὰ ἰβ οαἰ!εἀὰ σωτήρ ἱπ 158. χὶν 15, σὺ 
γὰρ εἶ Θεὸς... ΐ Θεὸς τοῦ Ἰσραῆλ 
καμᾷ ρ» τ νεῖ. 31 8ῖν. 1. ἐγ τὰ τὴ 
εὸν τὸν σωτῆ ν, ΡὨϊΐο, Οοηζως. 

1ἕπρ. 820, 1. Ριμ .κ., τίς δ᾽ δὺκ Ἂν 
..... πρὸς τὸν μόνον σωτῆρα Θεὸν ἐκ- 
βοήσῃ () -σαι); οΓ [μυκε ἱ. 47, ἠγαλλία- 
σεν τὸ πνεῦμά μον ἐπὶ τῷ Θεῷ τῷ σωτῆρί 
βον, εἰδεννβεσς ἰπ Ν. Τὶ οἠἱγν ἱπ Τίς. ἰ. 3, 
ἐν Ιο, ἰϊ. 4, ὅτε Χρη. Φ τ ἐν 

ε τοῦ σωτῆ ἡμῶν Θεοῦ... - 
ἐμένα τὸ αὐτοῦ Ὅλες ἔσωσεν μᾶς διὰ 
.... πνεύματος ἁγίον οὗ ἐξέχεεν ἐφ᾽ 
ἡμᾶς πλουσίως διὰ ᾿1. Χ. τοῦ σωτῆρος 
ἡμῶν, τ Τίπι. ἱ, τ, Παῦλος ἀπόστολος ᾿Ἰ. 
Χ, κατ᾽ ἐπιταγὴν Θεοῦ σωτῆρος ἡμῶν καὶ 
Χ, ᾿Ἰ. ἐδ. τ. 3, ἵν. τος ὙΠδ ἰδῖεσ υυγίξετβ 
οὔ τς ΝΟΤ. βεεπὶ ἴο δᾶνς (εἶς ἰξ πδεάξῃ! 
ἴο ἰπ5ϊ8ϑῖ ἀροη ἴῃς αηἰῖγ οἵ αοά, δηά ἰῃς 
βανίηρ Ὑν}} οὗ τπὲ Εδίδεσ, ἰῃ ορροϑίτίοη 
ἴο δπεϊποπηΐδη διίίδοκβ ου ἴδε 1ἃ{ζἂνν. 

διὰ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ. [ἰ δεεπλθ Ὀεβῖ ἴὸ 
ἴακε διά νι δόξα ἀπά ἰῃς ἔοϊονίησ 
νοτάβ. Τῆς ρίογυ οἵ Θοά ἰβ πλδηϊξεβιεὰ 
τγουρἢ τῃς οι ῳ τ Ρεῖ. ἱν. τσ, ἵνα 
ἐν πᾶσιν δοξάζηται ὁ Θεὸς διὰ ᾿]. Χ. ᾧ 
ἐστιν ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶ- 
γας. 

δόξα. Τῆς νεῖῦ ἰ8 οἶΐεη οπιϊτῖεά ἴῃ 
ἴδεδε δβοσίρείοηβ, οὖ 2 Ῥεῖ. αὐτῷ ἡ δόξα, 
Εσηπι. χὶ. 36, χνὶ. 27, 6]. ἱ. 5, [νὰκὸ 11, τό, 
δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ. Ιπ 1 Ρεῖετ ἷν. 1 
τ 8 ἰηβετῖεά, ᾧ ἐστιν ἡ δόξα καὶ τὸ 
κράτος, ἀπά, 45 “γε ἤπά πο οδβε ἰπ ψῃϊο ἢ 
ἔστω ἰδ ἰπϑετίεά, δηᾶ ἴῃς ἱπάϊοδιϊννα 18 
τῆοσε βυ δες ἴο οἰ Π|ρ8ςε τπδη τῆς ἱπηερεγα- 
εἶνε, ἴὲ ταῖσἢς δθεπὶ τῃδί ννε βου ΒιΡΡΙΥ 
“18 Βεῖε; δυῖ τῆς Ε. Ν, ρίνεβ “ὃς, 
δηὰ ἴπετὰ ἅγε βίπιαγ ρἤγαδεβ Ἴχρτγεδδίνε 
οα νν»ἱϑῇ οὐ Ῥγάυεζ, 48 ἴπε νεσυ σοπητηοῃ 
χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ Θεοῦ πατρός, 
Ψ Βετα Νὰ πιυϑὲ ΒΌΡΡΙΥ ἔστω οἵ γένοιτο. 

ΚΈΟον ἴδε ροβίκίοπ ἀπά ρεπυίπεπαββ οὗ τη 8 ἀοχοίορυ 8βε6ὲ ἴδε [πισοδυςιίοη δπὰ 
ποῖεβ ἰπ ϑαπάδλυ δπὰ Ηβδδάϊδηι β ςοτηπιεπίδσυ, δηὰ τῆς ἀϊββεγίδιίίουβ ὃν 1ἰκδείοοι 
δηά ΗἩοτῖ ἴῃ {με ἔοστηετ᾽β Βίδίἑεαὶ Ἐσϑαγς, Ρρ. 287-374. 

νοι. ν. 18 
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Θεῷ σωτῆρι ἡμῶν διὰ ᾿Ιησοῦ 

ΙΟΥΔΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 25. 

Χριστοῦ τοῦ κυρίου ἡμῶν δόξα μεγα- 
λωσύνη κράτος καὶ ἐξουσία πρὸ παντὸς τοῦ αἰῶνος καὶ νῦν καὶ εἰς 
πάντας ὃ τοὺς αἰῶνας ᾿ ἀμήν. 

1 δια !. Χ. τον κνριον ἡμων] οτη. 

. Ὀς ΝΜ εῖῖε πηαϊπιδίηδά ἐπδὲ ἴῃς [ΟΠ ον 
Ψοτὰβ πρὸ παντὸς τοῦ αἰῶνος, τείεττίπρ' 
ἰο αἰγεδὰν εχί βεὶηρ ἕδος, γεγε ἱποοσαρδῖδῖς 
ΜΙ ἃ ργάγεγ; ὃυῖ ἰξ ἰ8 δυϑῆοίςης τμδὲ ἴῃς 
Ρίᾶγεσ [δας τερατιὰ τηδίπ]ν ἴο ἴπε ῥὑτεβεπὶ 
δηά ἥπατα; τἴῃ6 ρᾶβὲ οὐἱν Ἴοοπιαβ ἴῃ ἴο 
Εῖνε τ ἃ ἔα ]Πεγ, ποτε ᾿ογίαϊ τοπο, τεπιὶπά- 
ἴῃ 8 οὗ ἴδε εἴεγηϊεν οὐ αοά, 48 ἱπ δε 
Ρϑἰ πιῖβι᾿ 8 νγογάβ, “1 βαϊά ἰξ ἰβ τιν οὐῃ 
᾿πλβγγηίτν, ὈὰῈ1 νΜ1}} τοπηοηθες [ἢ 6 γεδᾶσβ 
οὔ τῆς εἰγρῃι μβαπά οὗ τῆς Μοβὲ Ηἰρα," 
ἀπά {πε οἷοβε οὗ ουγ οὐνῃ ἀοχοίορυ “88 ἴΐ 
Ψ 48 ἰῃ ἴῃς Ῥερίππίηρ, 8 πον, ἃηά ὄνεῦ 
8ἢ)}} Ὀς ̓ . ΞΕΞᾷἷΞ1Κ ἀο ποῖ 8βεβ, ἤονενεσγ, [δὲ 
ν-ε περ εδχοιυάς εἰπε ἱπιεγργειδιίου. 
ὙΒα νυγίϊεσ πᾶν ἐχαΐο ἴῃ ἐπαὶῖ ὩΙ ἢ 6 
δεϊΐενεβ ἴο Ὀς αἰγεδάγυ ἕδος ἰπ τπ6 εἴεγηδὶ 
ννοσιὰ, πὰ γεῖ ῥγᾶν ἴογ ἰῖϊ8Β πῖογε ρετγίεοϊ 
τεα! ἰβατίου ἴπ ἴἰπης, ἃ8 ἰη ἴδε [ωοτὰ 8 
Ρταγεῖ, γενηθήτω τὸ θέλημά σον ὡς ἐν 
οὐρανῷ καὶ ἐπὶ γῆς. Τῆς οπιίδβίοη οὗ 
186 νετῦ 41Π1ονν8 οὗ εἰἴδασ οσ Ὀοτἢ νον ἱπ 
νδιγίπρ ργοροτιίου. δόξα ὃγ 118ε]{ ἰΒ (πε 
ςοτῃτμοπαβὲ οὗ 411] δβϑοτίρείοηβ. [118] ̓ οἰπεά 
ψτἢ τιμή ἱπ τ Τίπι. ἱ. 17 δηὰ εἰβενῆεσςε, 
858 πεῖα ἢ μεγαλωσύνη. [τ ἰ8 )οἰποὰ 
ΜΙ κράτος ἰπ τ Ρεῖ. ἱν. ταὶ ν. στ, Αροο. 
ἷ, 6. Εὐυπεῖ δβοτιριίοηβ ἀγα ἑουηᾶ ἱπ 
Αρος. ἰν. ττ, ἄξιος εἶ, ὁ κύριος... 
λαβεῖν τὴν δόξαν καὶ τὴν τιμὴν καὶ τὴν 
δύναμιν, ν. 13, τῷ ἐς, τος ἐπὶ τῷ 
θρόνῳ. .. ἡ εὐλογία καὶ ἡ τιμὴ καὶ 
δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν 
αἰώνων, νἱϊ. 12, ἡ εὐλογία καὶ ἡ δόξα καὶ 
ἡ σοφία καὶ ἡ εὐχαριστία καὶ ἡ τιμὴ καὶ 
ἡ δύναμις καὶ ἡ ὺς τῷ Θεῷ ἡμῶν. 
7.8ὲ θείοις (νεσὶ τοὸ)ὴ ψὲ βᾶνα {[Π6 ταε- 
ται ῦ]ς δβοτρείοα ἡ σωτηρία τῷ Θεῷ 
ἡμῶν. Οοπιρᾶτα ϑἱτἢ (Π18. τὴς δβοτιρεοη 
οἔ Ῥανιὰ ( Οἰτοῦ, κι: ιλή σοὶ Κύριε ἡ 

ὡσύνη καὶ ἡ δύναμις καὶ τὸ καύχημα 
αὶ ἡ γίκη καὶ ἡ ἰσχύν, ὅτι σὺ παντων 
τῶν ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ γῆς δεσπόζεις. 
Ἐοτ ἃ 5Ξἰπλϊϊασ Ἴχργεβϑίοη ἰῃ τεραγὰ τὸ ἴῃς 
Ἡρπὰν αι ρα σὰ σοὺ οἵ πιβος μὴν οι. Ὦ 1ο, 

α καὶ τιμὴ καὶ εἰρήνη παντὶ τῷ 
ἐργαζομένῳ τὸ ἀγαθόν." ἀπ ἀπυδβυ8] ἔΟτη, 
οἵ δβογιροη οσοὺζβ ἰη ΟἹ ἐπι. βοπι. 59. 2, ἧ 
χάρις τοῦ κυρίον ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ 
μεθ᾽ ὑμῶν καὶ μετὰ πάντων πανταχῆ τῶν 
κεκλημένων ὑπό τοῦ Θεοῦ καὶ δι’ αὐτοῦ" 

ΚΡ. 3 4ις πανταε] εἰς ἐξ. 

δι’ οὗ αὐτῷ δόξα, τιμή, κράτος καὶ 
αλωσύνη, θρόνος αἰνῶ ἀπὸ τῶν 

αἰώνων εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. 
. ΟἿΪγ ἴουπὰ εἰδενμογε 

ἴῃ ΝΤ. ἰπ Ηδδ. 1. 3, ἐκάθισεν ἐν δεξιᾷ 
τῆς μεγαλωσύνης ἐν ὑψηλοῖς, τερελῖςά ἰη 
νἱ, χα, Ὀσ. Ομᾶβε ποῖεβ ἐπὶ ἰὲ ὁσσυτβ ἴω 
Ἑποοῆ ν. 4, κατελαλήσατε μεγάλους καὶ 
σκληροὺς λόγους ἐν στόματι ἀκαθαρσίας 
ὑμῶν κατὰ τῆς μεγαλοσύνης αὐτοῦ, χίϊ. 
3ν τῷ κυρίῳ τῆς μεγαλοσύνης, χίν. 1:6 (4 
Ὠουδε ἐχος ]πρ) ἐν δόξῃ καὶ ἐν τιμῇ καὶ 
ἐν μεγαλοσύνῃ. Ι[ἴ ἰ6 οουρ!εὰ νὰ Ἅμξα, 
οὗ ΒΊΟΣ 1ἰ τΔῪ ὃς τεραγάεά 848 δῃ εχίςη- 
βίοη, ἰπ 86 ἀοχοίορυ υβεὰ ὃν ΟΙετ. στη. 
20, ὅτ. 1 8πὶ ποῖ αὐνᾶσε οὗ δΔῃῪ οἵδε 
εχδηῖρὶς οὗ ἐξουσία ἰη ἃ ἀοχοίοργ : ςοτη- 
Ῥᾶῖε, ονανεσ, Μαδίς. χχνίϊ. σϑ, ἃ 
μοι πᾶσα ἐξουσία ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ γῆς. 

πρὸ παντὸς τοῦ αἰῶνος. ΟΥ̓ τ Οος. ἱἱ. 
7 δὴν σοφίαν) ἣν προώρισεν ὁ Θεὸς πρὸ 
τῶν αἰώνων εἰς δόξαν ἡμῶν, Ρτον. νυἱῖϊ. 23, 
πρὸ τοῦ αἰῶνος ἐθεμελίωσέμε (ἐ.4. σοφίαν), 
ἐν ἀρχῇ πρὸ τοῦ τὴν γῆν ποιῆσαι. Αἡ 

αἰναϊδηϊ ἐχργεδβδίοη ἰ8 πρὸ καταβολῆς 
κόσμον ἐουπὰ ἐπ ομῃ χνὶϊ, 24, ἠγάτησάς 
με π΄ κ΄ κι αἰβδο ΕΡρῆ. ἱ. 4, ἐξελέξατο ἡμᾶς 

αὐτῷ π΄ κ΄ κι ἀπά τ Ρεῖ. ἱ. 2ο (Χριστοῦ) 
π' ὡσμένου μὲν π΄ κικ., φανερωθέντος 

ἐπ᾿’ ἐσχάτον τῶν χρόνων. 8:1. δυάς 
δρεαΐβ οἵ οὔς ρᾶδὶ ἅρεὲ δπὰ οἵ βενεγδὶ 
ἃζεβ ἴο οοπιὲ. Οη ἴδε οἵπεῖ πδηὰ 81. 
Ρδὰὶ] βρεᾶκβ οὗ πιδὴν ἅρεβ ἰῃ ἴῃς ῥδβῖ (1 
Οος. ἰϊ. 7), δπὰ 5ι:, ]ὁῆη οὗ οπἱγν οὴς ἂρὲε 
ἰπ τῆς διζυγα. 

εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. Τῆΐβ ῥτεςῖδε 
Ῥῆταβε ἰβ υπίᾳυς ἱπ τἴπε ΒΙδΙ]ε, μυϊ εἰς 
τοὺς αἰῶνας ἰβ φοῃπιοη ἐπουρῇ, 88 ἰῃ 
1υυκς ἱ. 33, Εοτῃ. ἱ. 25, ν. 5, χί. 36, χνὶ. 
27, 2 Οον. χί. 31, δῖς., 80 ἴῃ υχχ, Ῥδη. ἱϊ. 
4, 44, νί. 6,26. Τῆς βίσοηρεῖ ρῆγαβε εἰς 
τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων οςςοιιγ ἴῃ 6]. ἱ. 5, 
ῬΏΙ]. ἵν. 20, τ Τίπ. ἱ. 17, 2 Τίπι. ἱν. 1τ8, 
ΗδεὍ. χίϊ!. 2ὲ, σ Ῥεῖ, ἵν. Σὰν νῸ ΣΣ, Αρος. ἱ. 
6, εἴς. Ἰοδπ υ8ε8 οηἷγ εἰς τὸν αἰῶνα 
ΔΡΡδγεηεν νυν ἢ ἴῃς βαπὶς πιεδηΐηρ. Οἷδεσ 
νδτδιίοηβ γε Ἰουπὰ ἰη ἘΡΉ. ἰϊϊ, 21, αὐτῷ 
ἡ δόξα ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ καὶ ἐν Χ. ᾿Ἰ!. εἰς 
πάσας τὰς γενεὰς τοῦ αἰῶνος τῶν αἰώνων, 
4 Ῥεῖ. [1]. 18, αὐτῷ ἡ δόξα καὶ νῦν καὶ εἰς 
ἡμέραν αἰῶνος. 

ΦΈοτ ἃ [1] δοοοῦηι οὗ ἴῃ δαγὶγ ἀοχοϊορίεβ, βεεὲ Ομδβε οἡ ἴῆς [οσά᾽Β Ργαγεσ (Τ᾽ εχ ές 
απάὰ διμάϊες, ἱ. 3, Ῥ. 68 [0]1.). Ης βιδίεβ παι τῆς οοτηπιοπ ἀοχοίορυ αἱ ἴδε επὰ οὗ 
τῆς [οτὰ᾽ 8 Ργαγεσ (σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας 
“Ἀρρεᾶσβ ἴο δε ἃ οοηβαιίοη οὗ ἔννὸ ἀϊδιίπος ἔογπιβ,"" ἀπά “"ψλ8 δάάςὰ ἴο ἴῆς Ῥτγαγεῖ 
ἰη τῆε ' ϑυτίαπ᾽ ἰοχὲ οὔ 51. Μαϊίμεν,᾽β αοβρεὶ ᾿"᾿. 
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ΟΡ 

5Τ. ΤΟΗ͂Ν ΤΗΞΕ ὈΙΝΙΝΕ, 



ὅαμῈε8 Μορρατι, ὮὉ.Ὁ. 

Τμοπρβυβετίηρ ἑοννατά υ8 Πεῖγε ἰἴ8 ἴῃς ΜοβΣΗΙρῃ : 
Ης Βαῖδ βδονη υδ (δὶ ψνὨΙ ἢ 1510 Ὀς, 

Απᾶ παιῇ ποῖ μίδάεη ἔτοτι υ8 ν παῖ ὈςΙΆΠ6(ἢ αἱ (Βα εηά, 
Εοτ ἴδε γουτδ οὗ με ννου]ά ἰβ ὀνεσ, 

Ἰμοπᾷ βίπος βαῖβ τδε βίγεηρτῃ οὗἉ ογεδιίοη 141], 
Απηὰά τδε δάνεηϊ οὗ ἴδε {ἰπ|ε8 18 αἱ πδηὰ, 

ΤΆε ρἱτοδεσ 18 ηἰσῇ ἰο ἴδε οἰδίεση, 
Τα 88ϊρ ἴο ἴῃς δανεη, 

Ἴδε οἄτγανδη ἴἰο ἴδε οἰτν, 
Αηὰ [{ξπ ἴο [18 οοηδυσηπιαίίοη. 

-Τ͵Τὰς ϑυγίας Αῤοεκαῖΐγῥεε οΥ Βαγμοὶ (ἴχχχν. 8, 10), Α.Ὁ. 7ο-τοο. 



ἹΝΤΕΟΒΘΌΟΤΙΟΝ. 

8 1. Το Τεχί.--- Ὥς ἐχοερείοπα!ν σογγαυρὲ βίδίε οὗ ἐς Τεχέαβ 

εσερέωβ ἰῃ ἴῃς Αροσαῖγρβε ἰ8 ἄμε ἴο ἐπα ἔδοϊ {π λξ ἔον ἐῃΐ8 ὈοοΙς 
Βγβαβηγὰβ (10 ψῇοβα ἰεχὲ ἰξ ζοεβ Ῥδ0 1) δά δοσδθββ (0 ΟἹΪΥ ἃ βίηρίε 
ουγδίνα  (παπιρεγεά 1) οὗ ἔπε ἐνεῖτἢ οὐ {πἰγίθδεπεῃ σεπέαγγ. Ενεα 
τπαξ νψὰβ ἱπέεσίος δηά ἱποοπιρίειῖθ.Όυ Τῆς Μ959. ψῃίομ μανα Ὀεσοπια 

ΔνδίαὈ]ε βίποα 8 ἀδὺ αγὰ πεϊξπεῦ απιρίε θοῦ ἔδυ! ε88. ΤὨγουσδους 
ἔδεε βΆνε υποία!β (νο οὗ πῃίοῖ, ἐ.6., Ο ἀπά Ρ, ἀγὲ ἀεξεοσξίνε ρα]ίτηρ- 
8688), ονεῦ 1600 ναγίδηϊβ παν Ῥδθεη Ἴοουηίεά---ὁχοϊαάϊησ πΊοΓοῖν 
οΥΕΠοργαρῃίοαὶ ἀϊβεγεμοθβ-- τη ἐπῸ 400 νεῦβε8 οὗ ες Ὀοοῖ; {ἢΐβ 
ργορογίίοῃ ἰ8 σοῃβϑίἀδγαίν Πίσῃεγ ἤδη ἰω ἴῃς Οδίμοϊίς ερίβεεβ, ἔογ 
ἐχδηρίε, σῃεγε 432 νεγβ68 οηΐν γίεἰά ἀροαΐ 1100 νατίαηίβ. Τῆς εαγίίεβὲ 

ἀποία] σο68 Ὀδοῖς ἰο ἔπε ἔουγίῃ οαπέαγν (δ); Α ἀπά Ο, ἔμε πηοβὲ 
ψεϊσμίν, ἰο ἔπε Βἤπ; Ω 3 το ἐπε εἰφθεῃ; δηά Ῥ ἴο ἴδε ηἰπέῃ. Οὗ 

8686, ΑΩ ἅγὲ οοπιρίεία, να πε Αροσαῖίγρβε ἰῃ Ω ἰβ Ὀουπά ἃρ 
ψΙ ἴῃς γι τῆσδ οὗ Βαβὶ] (πῃ Οτγεαΐ ἀπά Ογαρογν οὗ Νυγβ888----“ οπα οὗ 
ΠΊΔΩΥ ἰπβίδηςαβ ἰη ψ ἢ οἢ τῆς Αροσαῖίγρβε ψὰ8 Ῥουπά ᾧρ ψἱτ ον παῦν 
τῃεοϊορίοα! ἐγεαίβεβ ἰπβίεδά οὗ σῇ πα οἷδεῦ ΝΤ. πυνίείηρα"᾿ 
(Οτγερογν ἱ. 121). Ο Ιδοῖκβ ἱ. 1, 11. 19-ν. 14, νἱὶ, 14-17, νἱ!!, δ-ἰχ, 16, 
χ. 10-χί. 8, χίν. 18-χν1}}. 2, χίχ. 5δ:.σπά. Ρ ἰβ ἀείξοξϊνε ἰῃ χνΐ. 12-χνὶϊ. 1, 

χίχ. 21-χχ. 9, χχίὶ. 6- επά. 

ΝΑῸ γεδεοὶ ἃ ἔαί γεν αηἰέογπι ἑεχέ, νος βεοπ8 ἴο ἢαναε ὈδΘη 

ἰμθισποεά ὈΥ δῃ οἷάεγ ἀποογγεοίεά ἰοχὲ δἰ εά ἐο ἐδαξ ἀπάοεγγίης {πα 

νυϊσαῖΕ. Ηδξηςε, 848 δὲ ἰῃ πε Αροσαίγρϑε, οὐγίης ἴο ἰΐ8 εσοεηΐγίο 
εἰεπιεηΐ, ἰ8 ἠοῖ οὗ ἐχοδρίίοπαὶ ναΐας ὉΥ ἰΐβε! ἢ (ἰπουσῇ βυαρρογίεά ὈΚ 

δε ουγείνεβ 95 δηά 86), ΑΟ νρ. ἔογπὶ δὴ ἱπιρογίδηξ σγοὺρ οὗ νυἱΐπεββεβ, 
ἴο ψῃϊςοῖ ἔπε πλίπαβοαίε 95 (πὸ 68 δηά 38) αηὰ ϑγγ. βεεη 41Π|εᾺ. Τῆς 
ταϊείοη οὗ Ῥ δηά Ω ἰβ [ε88 οὐνίουβΒ. Τῇεῖγ ἀϊεγεησεβ (ἔΠΕῪ ἀσγεα 

1 Κεϊδιίνοϊι Υ πίρῃ διηοηρ ἴῃς βεοοηάδγυν ἀοουπιεπίβ, θὲ ἡν εξ ΠΥ ἰηξεγίοσ ἴο πα 
υποῖαλϊ5. Οἡ ἴδε ρετίοσπιαπος οὗ Εσδβηιιβ, 8εε Ὠ εἰ ἰΖβο ἢ 8 Ἡαηπάξολγέξίε Ἐππάδσ, 1. 

(1861), ΡὈ. 17 ζ., ἢ Α. ΒΙυάαυ᾽ Β ἐββᾶν οὐ ἴδε Ἐτγαβπιυβ εἀϊείοπβ οὗ ἴτε Ν.Τ. ἴπ 
Βασγάδημεννοσ᾽β Βέδιίξξελε δέμαϊεη, νὶϊ. 5. 

2Το δνοίά οοπξηδίοη υυἱῖδ (ἢς Β οὗ Οοάοχ Ναδιίοδηυβ, ἰξ ἰβ Ὀεϊίες ἰο οἷϊε τα ϊβ 

οοάεχ Ναϊίςδηυ8 48 Ὁ (8ο, δἴτες Ττερε ]εβ, ὟΝ εἰβ8, Η ιιβϑἱ εἰϊες, Βουββεῖ, ϑινεῖο) ἴδῃ 

88 Β (ΤΊ8.}.) οὐ Β2 (ΝΗ, ϑἰπιςοχ). 
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ΟἿΪΥ ἴῃ δδουξ θέξν οαβεβ αραίπϑὲ 40) ροἰπέ εἰἴμεγ ἴο ἔνο γεσεηβίοῃβ 
οὗ βοηιε οἰάογ ογίσίπαὶ (Βοιυββεῖ) ογ ἴο ἃ ἰεχὶ Ῥαβεά αραΐπ ἀροῦ δϑοπιε 
οἱάον γενίβεά ἰοχὶ (  εἰβ8β).  ρργοχίπιαΐθβ γαΐμεγ ἴο ἴε συγβίνεβ 

ἴῃ ἑεχέ. Βαξ ἰΐβ ἀγοῃμπεῖγρα ὑβυδίν [4168 πίε ΑΟ, δηά ἰβ αἱ !Πεά 

ΒοΟΠΊΘὮΟΥ ἰο ἐπα ἰοχὲ Ῥεδίηἀ (ἢ 8ο- σα ]Π6Ὰ “«Οορεῖς "1 νεγβίοη (οὔ. 
Θουβδβεπ᾿β “Τῃροίοσ. ϑιυάία, ἔαϑοίσυϊα8 1. : 4 οεο. 85. ϑομαμηὶς 
αῤοκίοϊέ υδγεὶο εαπίαϊοα, 1895, ρρ. ἱν.-νἱϊ.), Ππ| ἃ 5π|4}} σγοὺρ οὗ 

οὐυγεβίνεβ (Βουββεῖ᾽ 5 Ὁ γε].). [τ το οπε Μ5. ογ σγουρ οὗ Μ55. ἰβ ἃ 
ποαΐγα! οὐ ἔδ εν δσσυγαΐα ἑαχὲ ργεβεγνεά, Τῆΐβ ἰ8 πιδίπ!ν ἄας ἴο ἔπε 

ἰηξεῦναὶ νοῦ εἰαρϑεά Ὀεΐογε ἴῃς Αροσαῖίγρϑθε ῬεσαπΊα σαπογα  ν 

οδποηΐοαὶ, ραγεϊου!αγὶν ἴῃ μα Εαβὲ; ἰβ ἴεαχί ψαβ [ε88 σαγεΐυ!ν 
συανάεα ἀυτγίηρ (ἢΐ8 ρεγίοά ἐμδη δὴν οἵπεῦ ρογίίοη οὗ τε Ν.Τ', δηά 

ἐνθη ὈΥ ἐπε τίπτε ἐπαξ ἐς ΝΑῸ ἐεχὲ (ον ἐεχί8) σαπιε ἱπίο θείην, ἴῃς 
Ῥοοῖκ Παά ποΐ βεουγεά ἰΐβ σαποηπίβαϊίοη (πγουρσῆουξ {πε Εδβίογη 
σἤαγομαβ. [ἢ δαάάϊξίοη ἕο ἐμιίϑ, ἔμπα ψγαπιπιαιίοα! ἰγγεσυϊαγίεεβ δηά 
ΔηΟΠΊΑΙΪ68 32 ψῃϊοῃ βευδάφαά ἰΐβ ραψεβ τετηρίεαά πδην ἃ ϑβογίδε ἴο 
σογγεοῖ δπά (ο σοηίογηιϊ ἔπε ἰεχὲ. ϑυϑίεπιχαίϊίο επχιεηάδιίοη οὗ ἰ8 κἰηά 
πιαδὲ αν Ὀεζύη νοῦν εαγὶν (γ εἰ88, ρρ. 144 {.. 

Τῆΐβ ραυοίεν δηά σοπῆϊος οὗ ἀαηοίαὶ ενίάεησε ἰεπάβ δάἀάϊεϊοηδι 
ψεῖρῃϊς ἴο τῆς νεγβίοῃβ δηά ραϊγίβεϊς οἰζδϊίοῃβ, δβρεοία!ν 88 πεν 

τοϑεςξ ἃ ἰοχὶ οὔ ἐοχίβ ψῇῃϊοῃ οδπηοΐῖ ὃς ακοη ἴο Ὀ6 ἰάεηξίοςα! ψνίτῃ, 

δηὰ γεῖ πιυϑὲ Ὅς οἰάεν ἔπαη, ἔποβε υπάεγίγίησ ἴῃ Μ55. Οἤεη, 
ἰπάεεά, ἐς νεγβίοῃϑβϑ ἘΠπαπΊβεῖνοβ γεργοάσοα βοπια οὗ ἴῃ πιοβί ραΐεηΐξ 
Ἔγγοῦβ ἴῃ ἴτῃε ΜΙ59., νῆες τμῈ ραϊγίϑεις αχίβ ἀγα βοπιεϊπ168 ἴοο 

1]ῃ {δε τεχέυδὶ ποῖεβ -Ξ- 548. ({.ε., ϑδῃϊάϊς) : ἃ ἔστι μεν ἰταρτηεηῖ 18 δἀϊεεὰ ὃν ]. 
ΟΙέάδε ἱπ Αευνειὰς 1 Ονΐοπέ Ολγξέϊεμ (1890), ΡΡ. 263-229. Οτεροσυ (ρΡ. 546-547) 
τῶγοννβ θΟΓΒ τη 18 δηά {πε Ιαἴεσ Βοπαϊσις οσ Μειῃρῃὶεὶς νεγβίοη (-- της.) Ὀδοῖς ἱπῖο δε 

βεοοπᾶ οοπίαγν, δυϊ ἘΠὶβ 18 ῬΡγοῦΔὈ]Ὺ ἴοο φατὶγν ἃ ἀδῖε. ΑἹ! ἴῃς εχίδλπε ἱταρτηδηῖβ οὗ 
ἴῃ ἔογπιοσ ᾶγε ρεϊπιθά ἱπ Ὀείαροτίε᾽ β ἔγαρνιδηίς ϑαλῥάίφμες ἀμ! Ν.Τ. (Ραγίβ, τϑοδ). 
Ἐοσ τε ἰδίϊες, οὔ. 1μεϊροϊάς ἰπ Ολωγοὰλ Οπατγί. Κευ., τοοῦ, ΡΡ. 292 ἢ. 

3ΎΠεβε ἅγε ποῖ ἱηνδχίδοιυ Ἡευτγαίβπιβ, 88 νίϊεδυ δπὰ (Πς οἱ δ ρτυαηηπιασίδηβ 

ατρυς, θυὲ [1 15 δἰπιοϑδῖ υῃογιεῖςὶ δὲ τὰς ορροδίϊε εχίγεπης ἴο συΐϊε ουὐ Ηςοθτγαίβπ)8 
επεσεῖγ. Τῆς Αροοδῖγρβε [8 80 βαϊυγαίεά ψἱ τἢς οτίρίπαὶ ἰεχὲ δπὰ τῃς Οτοεῖ νεγβίοη 
οὗ τῆς ΟΟΣ., πὶ ἴδετε 8 τηοσς {κοι βοοᾶ πεῖς ἤδη οἰβοννμοσς ἰη τὰς ΝΤ. οὗ ἃ 

δταπαηιδεῖςδὶ βοϊ εςἰδπὶ Ὀείηρ ἄυς, τες γ οσ ἱπάϊγεςιγ, το ἐδς ἰηθυεπος οὗ ϑεπ εὶς 

ἰάϊοη. Ενεη {πουρ ἃ ρδγδῖ]εἰ ἱπβίαπος σδὴ ὃε δἀδυοεά ἰῃ βοπὶε οἂβεβ ἔγοπι ἴδ6 
Ῥαρυτὶ οζ τῆς κοινή εἰβεννβεσγε (οὐ Ηεϊδίηρ, Ρ. ἵν.), (π18 τλεγεῖν ϑυρρεβίϑ ἃ ροββίδὶ ε 
οτίψίῃ ἴος ἴδε ρῆγαβε 'π αυεβιίοαθ Βεβίεβ, [ες Αροσαίγρβε ἰβ ἃ ρίεςς οὗ 1ἰτογασυ 
τι. ὍΥΒεσε [18 εοσεηιο εἶε8 ἂτε ποῖ ὅσα ἴο ἱρηόγδηςα οὗ ατεεῖς οε ἴο γοπιὶηἰβϑοθῆςαβ 
οἵ Ηεῦτενν ἰάϊοπι, ἴπεῪ ἃγὰ ἀεί θεγαῖε νἱοϊαιίοπβ οὗἨ ψτδιιπηαγ δηά βυπίαχ ἰπ (δα 
ἰηξεγεβίβ οὗ τβείοσις οἵ ἕλῃ. Ὑπμδὶ ατεεῖς νγὰ8 βροκεη ἴῃ {πεβ6 Αβίαϊϊς τονγηβδίρβ, 
Δ: πουρῇ παῖῖνε ἀϊαεοῖθ ᾿ἰπρεγοὰ ἴπ ἴῃς ςουπίσζγ, 8 βῆοννη ΡΥ 1.. Μικεὶβ ἴῃ δῖ8 

Κοίολογεολέ μπᾶ Ῥοϊλογεολέ ἐπ ἄδη δείϊολεπ Ῥχγουΐπεεη ἀ, γδνι. Καὶεεγγείολες (1801), 

ῬΡ. 23 ἢ. 
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ἰώβεουγε ἴο δάηιϊξ οὗἨ τεϊίαθ]ε ἰπέεγεποαβ Ὀείης ἀγασγῃ ἔγοπιὶ {πεὶγ 
αοπίεηΐβ (ολ, ΒΕ ἴῃ δέμάία Βὲδίξεα, ἰϊ.. 195-240). Υεῖ, ἐνεὴ ψἱτἢ 

ἴηε8ε ἀγανθαςῖβ, οπα ποοά ποὲ ἀεβραὶγ οὗ υἱἱ βίης εἰἴποσ. Τῇυβ 
τῆς [,αἰίῃ νεγβίοηβ ̓  δπά ραΐγίβεις οἰϊαϊοηβ8---  σἢ ἀγα οὗἨ βρεοίαὶ 
ταοτηθηΐ, βίησε ἴῃα Αροσαίνρβε ψὰ8 πενεῦ αὐβεηΐ ἔγοπιὶ πε [,αἰίη 

Ν.Τ'.., δῃὰ βίηος ἐπα ἔουγίῃ σεπέαγν νεγβίοη ἀϊὰ ποὶ αἴδεςς [ἰ βεγίουϑίν.-- 
γενοαΐ ἃ ἔαίεὶν ἀἰβείησεινε Ογεαῖ ἑεχὶ Ὀεμπά τῆς ἔγρε οἵ Αἰγίσδη ταχὲ 
ργεβεύνεά Ὁν Ουρείδη (πἰγά σεπίαγυ, οἰϊαϊίομβ ἴῃ Πἰβ 7 Ἴϑέϊηιοηῖα)» 
Ῥυἰπιαβίυβ, (ἢ βίχέῃ σεπίυγν Αἰγίσαῃ οοπιηηεξηϊαίογ, ἀπά ἴῃς ἔγασ 

τιδηίδευ ΒἸευγν ρα! πιρβαϑίὲ (βἰχι ἢ οὐ βενεηζῃ σεηΐαγυ). 2 Ογίτίοδὶ 

ορίηΐοη ἰβ 8{1}} απϑειεεά ρου ἴῃς ργεςΐβα σοππεχίοη οὗ τ 8 ἴεχὶ σι ἢ 

16 αποία!8, οὐ ἀνθ ψίτἢ πα οἰϊαϊίοηβ οὗ 1.αἴίη ἔαίπογβ ἰκὸ Ταγεμ Πα η, 

Φεγοπιε δηἀξυσυβείης, ἴο δαν ποιῃίηρς οὗ Τιςοηία8, Βεδίυβ (εἰσῃτῃ 
σεπίαγυ), Ηκδγπιο (πίἰηζῃ σεηζαγν) ἀπά Οαδββίοάογυβ (βἰχε ἢ σεηξατν). 

ΤὨυΒ [ἴ ἰ8 αυἱξα ἀποεγίαίη νι πεῖμποῦ τῆς ἰάϊοθγηογαβίεβ οἵ Τογίυ απ 8 
αυοΐαίίοπβ γεῆεςί ἃ ργίναϊε γεσεηβίοη (80 Ηδυββίεἰ[εγ) ογ ϑοπὶε εςσίθβ- 
ἰαϑιίσαὶ νεγβίοη, [ἢ ἘΠῸῪ γε ποῖ πιαάς ἀϊγεοῖν ἔγοπι {πε Ογεοῖ (ολ 

Νεβεῖε 5 Εἰηέηγμηρ, 94, 227 ἔ., ΒΕ. Τε. 119-20). Νενεγίμείεββ, ᾿ξ 18 

ἴῃ ἐΠ15 ἀϊγεσζίοη ἴπδξ ἴῃς πιοϑὲ ργοπιίβίηρ οὐἰοοῖς οὗ εχίαδὶ ογιτἰοίβγα 
ἀροη ἴῃς Αροσαῖγρβα [ἰε8. [{ ἢδ8 υπίᾳας αἰά ἴῃ ἴῃς [,αἰίῃ νεγϑίοῃβ. 

Τῆς φσγοδίογ γεβρεςῖ βῆονῃ Ὀν ἴῆς δος! βἰαϑιίοαὶ ννεβὲ ἴὸ ἴῃς Αρο- 

οαῖγρβε πιυβδῖ αν σοηδβρίγεά ὡροῦ ἴπε ψῃοΐε ἴο σίνε ἰ(8 ἴοχὲ 

ἃ Ὀεῖζερ οἤᾶπος οὗ ργεβευνδίίοη ἰδδη ἰῃ τῆς Εδβί. Οεγίδίηϊυ, 

ἐπε ἔγαρπιεηίβ οὗ ἴῃς βο-οδ! θά Αἰγίσδῃ ἴαχε σαγγΥ ὧ8 Ὀδοῖ ἴο ἃ 
Οτεοῖ τοχὲ οὗ ἴῃς Αροσδίγρβϑε νοῦ ψγὰ8 συγγεηΐ ἰῃ ἴῃς τηϊάα]ε οὗ 
τῆς τὨϊγά ἰσοηζαγν, ργίου ἴο ἴἢς ογίρίῃ οὐ δὴν εχίδης ἀποίαὶ, 116 

(δε ενίάφησε οὗ τ. Ονγηπ᾿β ϑυγίας ἴαχε σοπηαβ ΟὨΪΥ ϑεσοηά ἴῃ 
ἱπιρογίδησθ. Τῆς Οτγεεῖς οἰϊαξίοηβ οὗ Οἰεπι. Αἰεχ. «απά Οτσίξεη 
Ααἶδϑο εοῇο ἃ ἴεχὶὲ ψῇῃϊσθ ΠαγαΙν σογγεβροπάβ ἰοὸ παξ οὗ δὴν οἵ 

τῆς αηρσία!β; Ὀαΐ, ψεγε ἴῃς ἰαξῖογ πγίξεγ ἀσγεαβ πίε ἐδ, βογης δαγὶν 

ΑΙεχαηάγίδη αχί ΠΊΑΥ γοῦν Ὀς ἀϊβοεγηθά, ψῃϊο ἢ πλίσῃε θὲ ἐεγπιεὰ 

ννεβίεγῃ. Ηἰδβ οἰξαϊξίοηβ ἤανα αἰβο δἰδβηϊτεβ στὰ ἐπε τεχὲ οὗ 5 (οὔ. 
Οννπη, ρρΡ. ἰν. ἢ). ΑΒ ἴογ ἴδε πιογὲ ἱπιρογίδηξ οὗ [Ππ οἰἱγΓβίνεβ, 80 ἔδγ 

88 ΠΟΥ δᾶνα Ὀδδη οοἰϊαίοά (ο( Οτγερογυ, ἱ. 316-826, ϑογίνεποι 8 
71ιἰγοά., 1894, ἰ, 821-826), [πεν 86 επὶ πηδίη!ν ἴο σογγορογαῖα οἔμεγ [π68 

Δ Ὁσ, Αγηΐασε Ἀοδίηβοη (Οανιδγίἀρε Τεχίς απά ϑέμαάϊες, ἴ. 2, ΡΡ. 73, 97 ἢ), 

1ο]Ποννοὰ ὃν Ὀς. ϑαίγχβοη ({πέὲγοά. ἐο Ν.Τ'., ὑῬῃ. 567 4), Ἄσνεπ ἄγριιςβ ἔτοτι δε Ερ. υρά,, 
(Ευ8., Η. Ε., ν. τ) (δι τὰς Ο411Π|ὲὯπ ολυτοῖεβ πχυϑὲ πᾶνε πδά ἃ 1,διΐη νεγϑίοη οὔ δε 

ΝΟ. (πο υἀὐϊηρ τς ΑΡοσδΙγρβε) ὉῪ ἴῃς πιίἀἀϊε οὗἉ τς βεοοηά ςεπίσγυ, ακίη τὸ {δες 
Αὐοδη οἱὰ 1 αἰίη. 

30". ἀτεροτγ, δου, ἀπὰ Μτ. Ε. 8. Βυομδηδῃ᾽ 8 οοἱ]αξίοη ἴῃ ϑοιγη. ΤΑδοὶ, δέμάξος 
νἹ., ΡΡ. ο6 ἢ. 
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οὗ ενίάεηοα. ἴω ἐπε ἀδαγίῃ οὗ Ὀείξεγ πίζπεβδαβ, ἐμεῖς ρίδσα [8 οσοδ- 
βἰοηδ!ν πιογὰ βεγίοαβ [ἤδη βοός εὐϊΐογβ ψουἹά αἰον ; Ὀμτ ὁ αἰίεπηρί 

αἵ στουρίηρ τπ6πῈ σαη 6 ργοπουποβά 8ιυοοεββέα! (αρουΐ δἰχὲγ σοπίαίη 

τῆς σοπιηιεηΐαγν οὗ Απάγεαδβ), δπά ἰξ ἰ8 πιεγεῖν ἰῃ (πὸ σαί οὗ δαγίϊεγ 
δηὰ Πεανίογ δυϊῃογίεϊβ ἐπαΐ πιοϑὲ οὗ [ῃς πιίηβου65 οϑῃ, 88 ἃ γαῖα, Ὀ6 

ἐπιρίογεά ψὶτἢ δὴν βαζεξυ. 
ἴῃ {πὸ πιαίη, ποψνεναγ, ἴπεγε ἰ8 ἃ ἔδίγ οοηβεῆβι8 οὗ εὐϊΐογβ (ΛΚ 

ΜΝΗ,. ἱἰν, 260 [.) ἔον ἴῃς Ὀυκ οὗ ἴῃς τοχὲ 88 ρυγίηϊεά ἰῃ πε ἕο ]ονίης 
Ραζεβ. Εχίρφεποίεβ οἵ ϑρᾶοα ἕδνα οδιίσεά ῃς ργεϑεηΐ εαἀϊζογ ἴο οπιΐξ 
ὩΘΑΓΡΙΥ 411 πε εχίυδὶ πιαΐογίαὶ νΐοἢ ἢς μδά αηϊαββεά, ἀπά ἴῃς ΟὨΪΥ 
ναγίαπξβ ποίβά, 848 ἃ γαΐθ, γε ἴποβε οἵ ἀΐγεςϊ βἰρηίβοδηςς ἔογ ἴδε 

ἐχροβίζογσ. Οπος ογ ἔψίςα ἃ ναγίδηϊ ἢδ8 βοπΊα ἰηϊγίηϑὶς ἱπέεγεϑε οὗ ἃ 

βραοοία! κἰηά, ογ ἴῃ6 γεδάϊης ἢδ8 δά ἴο ὕε [υβι1ῆεά, Ὀθαϊ {πε ἰεχξυα! 
ποῖα8β ἀο ποῖ ργοΐεββ ἔο ργονίάε δηγίπίηρ {πὲ ἃ Ἴοοπιρίεξς ἰοχέμδὶ 
᾿σοπϑροοΐα8. Τωβ ἔπεγε ἰ8 ηο αἰβοιβϑίοη ρου πε χ'ο88 οὗ 8. οῃ ἄνὰ 
ἴῃ ἷν. 8, αροη τῆ6 σατγίουβ ϑγγίδο γεπάδγίηρς οὗ νἱϊ!, 18 (48 ἰξ μεσ. 
μέσος οὐρὰ αἷμα), οΥ ἀροη [ῃς ἱπίεγροίαίίοη αἱ χὶ. 1. ΑἹΙΊ παῖ οπα 
[88 Ὀδεῆ 80]ε ἴο 4ο .ἰ8 ἴο ἔιγηΐβῃ ἴῃς γεδάογ ψίτῃ 88 δοσυγαίε ἃ ἰεχὶ 
88 ροββίδίε ἴογ τῃδξ εἰαςοίἀφιίοη οὗ ἔῃς τε φίουβ ἰάεαβ οὗ ἔπε Ὀοοκ 
ψῃΐσἢ ἰξ ἰ8. τῇς ργίπιαγυ οδήεοϊ οἵ ἐῃς Εχροβίζογ᾽ 5 Ογεεῖς Τεβίαπιεηξ 
ἴο ἰδο!ἰξαῖε. 

ΘΡΕΟΙΑΙ, ΑΒΒΕΕΝΙΑΤΙΟΝΒ (οΥ. οἴπεΓ8 ἴῃ νοΐ. ἰἰ, 754-756, 
{1|, 88-86, 418). 

Απά. ΞΞ σοπγη1.1 οὗ Απάγεδβ, Ὀΐβῃορ οὗ Οδεβαγεᾶ ἴῃ Ὁδρρδάοοία (Β ἢ 
ΟΓ 8ἰχίῃ σεηΐυγυ), αὐΐπογ οὗ ἢγβϑὲ Ογεεῖς βαϊε. (ἑρμηνεία εἰς τὴν 
᾿Αποκάλυψιν). (ΩΓ νοῦ ϑοάεη᾽ 8 4͵6 ϑολγίγέεη ἀε5 Ν.Τ.., ἰ.1, 
472-475, 702 ἔ., αηά ΠεἰΖβο 8 ΗΠ απάς. Εμηπάς, ἰἰ. (1862), 
ΡΡ. 29 ἢ. 

γαίῃ. τα οοπλη. οὗ Αγεῖῃαϑβ, ῃἰ8 βυασοεββοῦ (1π ΤΟ. σεηΐ. ἢ), ΑἰΠ6ἀ4 το 
Ω (δ ει ῖΖβο}}) «8 Απά. ἔο Α ἀροη ἴδε ψῃοίε. 

Αγηι. -- Αγηγχεηίδη νεγβϑίοη. ΟΑ Οοηνθεαγε᾽ 8 4 γηιοπίαη Ἰγεγείοῃ οὗ Κευ. 
(μοπάοη, 1907), ἔγοηι σοάοχ 4 (12: σεηϊ.). 

Β58.-- Βουββεῖ᾽ 8 “ Τεχικγιτίβϑοῆς ϑιυάίεη Ζααὶ Ν.Τ." (Τεχίε με. ὕπίον- 
δμομμπρόη, χὶ. 4, 1-44), 1894. 

εἀά. ΞΞ οοηβεῆβιιβ ογ ἰαγρα πα) ογν οὗ βαϊζογβ: 80 πχίη. (πηὶπ 86 668), 
ΜΜ595. (πιαπυδογίρι8), αηὰ νβ8. (νεγβί οῃβ). 

1 Ἐχίδηι ἰῃ {π688 ἔογπιϑ; Απάλ -- ςοάδχ Αὐρτβὲ., τ21} οαηΐ. (141, Οταρογυ), Απὰς 
Ξεοοάεχ Οοἰβὶ. (τοι οαπι.), Απάθαν --οάεχ Βαναγίουβ (τι οεης.), Απάραὶ τ ςοάεχ 

Ῥαϊαδτίθυδ (1 51} οςπς.). ὙΤΏδ Ἡενν ἀϊβοονετεὰ σοπηπχεηίδγυ οὗ Οδουπχεηίυ (6. σεηϊ., 

οὗ. Ὀϊεκαταρ ἴῃ δέέσμηρεδεγίομ ες ἀδν ἀδηῖρί. ῥγόμϑς. Αλαά., 1007, 1το46 ἴ.), 18 γεῖ υη- 

εὐϊιεά, πᾶν ἴἀΚε ἴδε ρείτηδου τουτὶ Απάγθδβ. 



ΙΝΤΕΟΡΌΟΤΙΟΝ 285 

σὶρ. Ξ- οοάοχ σίσαβ Ἡοἰηιίεη 818 (18. σεηΐ.), νυ πε 88 εἰμεν ἴο οἱά Γ,δἰίῃ 
ἴεχέ ογ ἴο “"ἰἸδΐε Βυγοραδϑη " ἴγρε (Ηοτγῇ). 

Ῥκ, --  Ρυϊπιαβϑίάβ, εά. Ηδιυβϑβίείξεγ ἰῃ Ζαῃη 8 ̓ογϑοϊμηρόη 567 Ο5ο],. 
ἀες ΝΤΙΐομεπ Καποηδ, ἵν. Ρρ. 1-224 (1891), ἃ νεγὺ ἱπιρογῖ- 
δηῖ βίυάγ. Οὐ. ἴἢε 86πι6 οὔ’ 8 εββαὺ οἡ Νοξ., Τίς., δπά 

Φεγοπιε ἴῃ Ζεΐές. “ἐγ Κιγολὶ, γ7ῖ55. το. 1, όδόη (1886), 237-257. 

5.-- ϑγγίας Ῥῃιμ!οχεηίαη γεσεηβίοη (Θιἢ σδηϊ.), εά. Ονγπη (1897) ; 
τεῆἥεδοίβ ἃ Ογεοῖ ἰοχὲ, ψῃϊ ἢ [8 πιίχοά, θαϊ ἰ8 ἰπ τς πηδίῃ 

(ἰχὶ. 4.) αἱ!ϑά ἴο {πὲ ποῦπιαὶ ἀποία! ἔαχί, ἀπά ἰ8 εβρεςίδ!ν 

οἴοβε ἴο Ο δπά Οτίρεη (ἰν. 8). ΟΛ Οτερονυ, ἰΪ. 507, 5609. 
ϑρεο. - ρβευάο-Αὐυσυβι. δέομίμηι (8.8. ον 9ὲἢ σεηξ.). 
ϑγγ. ΞΞξ Ηδυκείδη γεσεηβίοη (γεργεβεηΐεά ὃν αρουΐ εἰρῃξ οοηϑίἀεγαθία 

595.) : ροβίεγίογ δηά ἰηξεγίογ ἴο 8. 
Τίς. Ξε “ σοπιηῖ. ἰῇ Αροσ. ποι 8 οσἰοάεοίϊπι σοπηργεῆεηβαβ᾽ οἵ 

Τγοοπίυβ ἴῃ Ὠοπαίίβε (επά οὗ 41 σεπι.). 
νξ. τε ναϊσαῖς (9 ἀγοπιςθ᾽ 8 νεγβίοῃ, 4ἢ σεπί.), θεϑίῖ ργεβεγνεά ἰῃ οοάϊσεβ 

Αι. (-- Απλίαἰτίηιι8, ϑιἢ σεηϊ.), ααά Βαϊά. (-- Βυ!άεπεί5, Θὲἢ 
σδηΐ.), Ηαγῖ. (-- Ηαγιείδηυβ, ϑέμ: οεπί.), δηά Τοὶ. (-- ΤοίἊ- 
ἴδηαδβ, ϑιἢ σοης.). 

Ὑιίςξ, Ξε σοπτηι. οὗ Νοἰογίη 8, Ὀίϑῃορ οὗ Ῥεξέδι ἰη Ῥαπποπία (επά οἵ ϑτά 
ςοηϊ.). 

Ἂ»98. -- Β. Νγεἶβ8 : “ ἀΐς Φοῖ. Αρίς., εχεκρίεἰβϑοῆς πέογβ. ἃ. Τεσίμεγβίει- 

Ιαησ᾽᾽ (Τεχέε κ. σπέονς. νἱϊ. 1), 189]. 

5 2. Απαϊγοὶς.--- Τῆς Αροσαίγρβα οὗ οιη, ἢ ϊοἢ ἰ8 ἐγονη ἱπίο 

'“ερ βιοῦν ἴογη, (8 ἃ βίεπάδγ Ῥοοῖ ψίιἢ ἃ ἰαῦρε ἀεβίρη. Αἴξεγ πὰ {{π|6 
((. 1-8) ἀπά ρεοίορας (ἰ. 4-8) ἴῃ ψῃϊςῃ ἔπε ργορῆεξ ραΐβ Πἰπι8ε 1 ἱπίο 

γεἰδξίοη νυ βανθη σμυγοῆοβ οἵ ΝΝ  εβίεγη Αϑία Μιίπογ, ἢε ργοςεεάβ ἴο 
«ἀαβογίρε {πε νἰβίοη οὗ εβι8 Οἢγίϑβε (ἰ. 9 ἢ.) ψῃϊοἢ ἔαγηϊβῃεά Πἰπὶ ἢ 
ἢὶδ σοηπιτηϊβϑίοη ἕο πυγίϊε.: Τῆς ἱπιπιεάΐαζε οαΐοσοπιε οὗ ἴδε νἰβίοῃ ἰβ ἃ 
56Γῖ68 οὗ σὔδῦγρεβ δάάγεββεά το ἴμεβϑε σῃυγοῆαβ (ἰ|.-111.).2 [ἱκῸ τπα 

1ΤΏς ρῆγδβε ἐν κυριακῇ (-Ξἰπηρετίδὶ, οὔ. Ὁ εἰββπιδῃη 8 1 ἑολέ υοηι Οϑίση, 258 [.) 
“ἡμέρᾳ (ἰ. το) ἀεποίεβ δες ΟὨτίβειδη ϑυπάδλυ, ποῖ ἐπε ἄδν οὗ ἡπάρτηεπε το ψβίοι Ὡς 

“88 ἰτδηβροτίεα (8βο ὟΝ εἰδείη, Υν εγϊδηά, ϑείννγη, Ηογί, Ει.586118 Ῥαγομδία, 371, 372» 

δηᾶ Ὀείδβηγδπη ἰη ΚΕ. Βὲ., 2815). Τὴξ ἀαν οὗ ἐδε 1, ογά ἰΒ ΟὨΪῪ τῖςε υδεά ἱπ ἴῃς Αροο. 

{νῖ. τ4, χνὶ. 14), πὰ ἴπετεὲ ἰῃ ἃ βρεοίαὶ Ἔβοπαϊοίορίςαὶ οοηπεχίοη ἀπά ἴῃ ἰ18 πογπιδὶ 

Βιατητλδιῖςαὶ ἔοστα. [ἢ ἔπε Αροοδίυρβε ἱξ πηδᾶπβ ἴῃς ἀδὺ οὗ Ἰυάρτηεηε, ψπετεθᾶβ ἴῃ 

ἃ. το ἴῃς ννοτάβ ἱπιρὶν τενεϊδιίοη, ἀπά [Ὡς Αροοδίγρβε ἰβ ποῖ 4 πλετὲ τενεϊδίίοη οὗ τῇς 

)υάρτηεη-ᾶγ. Βεδίάεβ, ἐν πν. πιυβί ΡῸ δοῖε ἢ ἔγεν. 48 ἰπ ἷν. 2, οἰ πεσννῖβε ἰΐ 

νου πᾶνε ἃ νεγῦ οὗ ἐγαπβροτὶ (80 χνὶϊ. 3, χχί. το). 
ΞΎΠεβε ἅτε δά ἀγεββεὰ ἴο ἐΐῃυ σοπιπιυηΐεἰεβ ἴῃ με οἰεῖε8, ποῖ ἴο τῇς στο 68 8ἃ8 

θείης ἴῃ ΔΥ βεηβ86 ἴδε οἰεῖεβι Τα οδδτγᾶςίοσ πᾶ Ὠἰβίοσυ οὗ τ Ὁ τ βείδη σοπητλυπίν 

81 ὈΥ͂ ΠΟ τη Δῇ8 ἴο δε ἰδεπιϊβεὰ νἱτὰ τποβε οὗ ἴῃς οἷν ; ψχὲ ἕᾶνε πο γθάβοῃ ἴἰο ἀββυπ)6 
ἀπᾶὶ ἴῃς ἴοςαὶ ΟὨτιβείαπβ, ψμὸ ψγεγα ἀγάθπεν ἀνγαϊάηρ ἃ οἰτίσθηβῃΐρ ἔγοπι μεάνεη, 
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δΔαΐδον οὗ πα δὲ βδὶπιὶ, ἢθ ἐγίεϑ ο γτουβϑεὲ Οοά᾽ β ρεορὶε ἴο ἴδε 
βαεγίουβῃςβϑβ οἵ {πεῖν οσῃ ροϑίίοη, Ὀεΐογε ἢς ἐπίεγβ ἱπῖο δὴν ργεάϊο- 

τίοηβ γεραγάϊησς ἴῃς σουγβε οὗ {πε ουϊϑίάς ποτά, Τα βοθπε πε 
σῇδηραϑ ἴο ἴδε οεἰεβεία! οουτέ (ἰν.-ν.), σπεγε Οοά ἀρρεᾶγβ επιῃγοπεά 
ἰπ 8 ργεϑεῆσα- ΠΑ ΠΊΡῈΓ ονοῦ πα ἀπίνεγβα, τ Φεβι8 ἰηβίδ!!εά 88 

ἴα ἀϊνίηες τγενεδίογ οὗ ργονίάδησε ἰῇ ἴα ἱπηπηεάϊαϊε ἔμέαγτε. Τῆς 

ἀεβογιρείοη οὗ {π6 πεανεηὶν ομείγαϊϊα ἔοτηλβ ἃ βεγίεβ οἵ ψεϊγὰ Ογίεηΐαὶ 

γαῦθοβαυεβ, Ὀὰξ ἴῃ ἠυοίευβ [8 ἄγανγη ἔγοπι {π6 ἰγαάϊτίοη οὗ ἴῃς ἰδΐενγ 

Ροϑβί- Ἔχ! !ς ργορμεῖβ (εβρθοία!ν ΕΖεκίθ!). Ασοογαίΐηρσ ἴο οπα ρῇδ8ε οὗ 
1818. ἐγααϊείοη, ἴῃ 6 οἰπιαχ οὗ τῃίηρσβ γὰ8 ἴο Ὀ6 πεγα! θά Ὀγν ρῃγϑβίοαδί 
δηά ροϊτἰςα! ἀϊδευγθαποεβ; ἃ γεσυΐαῦ σγεβοθηάο οὗ ἀἰβαϑβίογβ νγ)ὰ8 ἱπΠ|- 

πλίηεηΐ οἡ {πε εἄάσε δηά ενε οὗ (μ6 ψογί᾽ 8 ἀπηϊ π!]δἰίοη. ἤδπος {δε 
ῃδχί 86γίεβ οἵ νἰβίοηϑβ ἰΒ ἔμ] οὗ πιαϊεγία! αηά πλΠ αρν ἰγουῦ 65, ἀεἸἰπραῖεά 

ΡΑγιν ἰῃ βυαρεγηδίαγα! σοΐουτβ ψῃϊοἢ ἀῦὰ Ὀογγονεά ἔγοπι [6 ἔαποίξα! 

δβίγο-[ πεοίορυ οἵ εβοδαϊοϊορίοαὶ ἐγαάϊτίοη. Εγοηι τ 8 ροὶπε οηψαγάβ 
ἔπε βισογά οἵ ἔπε [,ογά 8 οἰϊῃογ δὴ ἱποῇ οὔ ἔψο ουἱ οὗ ἰἴ8 βοδδαγά, 

οὗ Βῃοψεγίης Ὀΐονβ ὕροῦ [8 δάνογβαγίεβυ ἴπ ἴῃς ργορῆεῖ 8 ονῃ 

τλεῖδρῃονγ, Ὀεΐογε ἴῃς οοπίδηϊβ οὗ ἔπε Βοοῖ οὗ Ὠοοπ (πη ἴῃς παπάβ8 
οὗ δεβυ8 ΟΠ γίβε) σδῃ ὕε γεδά, [8 βενεῃ 8688 πιαϑὲ ὃὈε Ὀγοίεη, ἀπά δ 

ἴῃς οροηίηρ οὗ εαοἢ (νί.-ν 1.) 8οπὶῈ ἔγεβῃ μος 18 σῃγοπίοϊεά.: Τῆς 
ψοα Βογαίάεαά ὃν ἐπε βενεητῃ 864] ἀγ ξβ ονεγ, ἤοψγενεγ, ἱπέο δῃοῖῃεγ 

86 γ68 οὗ ἔεαγίμ! οσαϊαβίγορῃθβ ψῃϊςῃ ἀγα ἱπέγοάμυσεά ὉΥ βενεη ἰγαπιρεῖ 
Ὀἰαϑέβ (νι ϊ!.-ἰχ.), ἀπά ἰξ 18. ΟὨἹΥ οὐ ἰμεὶγ σοπηρίεξίοη (πδξ ἴῃ νγαν 18 

ΠΟΥ͂, οἶδαγ ἔογ ἔς ἱπιγοάαοκίοη οὗ πε ργοίϊαροηίβῖβ ἰῃ ἴῃς ἰαδβὲ σοηβϊοξ 

ὕροη δαγίῃ. Τῇεβε ργοίϊαμοπίβίβ ἀγὰ ἴῃς πιεβϑίδῃ οἵ Οοά, ἑ.6., εϑιι8 

Βαά δὴγ νἱνϊὰ οινὶς οοηβοίουβηςδββ, ΟΥὁὍἨ νεΓα ΚΟΘΠΪΥ βεηβιεἶνε ἴο τῃς ἰϑίοτίςαὶ δηὰ 

ξεορταρδίοδὶ ἐδαίαγεβ οὗ πεῖς οἰτίεβ. ΤΏ ἀπδίορίεβ βοπιειπιε8 ἀγάννῃ ἔγοπι τῆς ἰδεῖ 

816 ἱπίεγεβεϊηρ θὰϊ ἔοτ τπε τηοϑὲ ραγὲ βρεοίουβ δηὰ ἱγγείεναπε Ἴοϊποίδεποεβ. [ἐ ἰδ 

ταοάδγηῃ ἴδῃου ΜΠ οἢ ἀϊβοονεγβ ἰΏ βυοἢ ἀϊγεςιίοπβ δὴν να] Ἔἰεπλεηῖβ ῥγεβεπὶ ἴοὸ ἐπε 

ταϊπα οἵ πε ργορῇεῖ οσς ἢί8 τεδάετβθ. ὙΝῸΥ ἴμεβα ραγιίσυ δῦ ομυτοῃεβ αγε βεϊεοίεά, 

ταπλδίη8 ἃ πιυβίεῖυ. Τῆς οἰκίεβ ἰπ αυεδίίοη ἡγασε ποῖ 411] σοηβρίουουβ ἔος ἃ βρεοίδὶ 
εηξοτοετηςηὶ οὗ ἴῃς ἱπηρετίαὶ σα], ἀπᾶ τῇς οἤυτοῖαβ Ἐπαπηβεῖνεβ σᾶη Βασάΐγ ὃς 80ρ- 

Ῥοβεά ἰο θὲ πῃ ὄἼνοῦυ οἂβα τεργεβεηϊδενε ογ ραγείουαγὶν ἱπιροτίαπε. Ἐνεη ἴδε ρ᾽δυβ- 
1016 ἸΠεοτν τἴπδὲ ἔμεν νγεσε τῆς πηοϑὲ οοηνδηΐεπὶ σεπίγεβ ἔοσ ἀϊβίσίοῖ-στουρβ οὗ σπυγοῆεδ 

(Καπιβαυ, ϑέυέμ 1,εἰέεγς, ΡὉ. 180 {.) ἄοεβ ποῖ νγοτίκ οαϊ να] ἰῃ ἀεῖαί!. 
ὁ Τῆς Ιοηρίηρ οὗ [με πγατίγγεά βου ]8 ἴῃ νί. 9-11 (“Ἰἰσπαβ τουῖεβ ἀϊνίπεδ, φυὶ βυΐ- 

ἔτοῃι ἐτογηο !Ἔπλεηὶ ἃ 14 σοηβοίδιίοη ἀς 1᾿ΔπιῈ αυἱ βουῆτε ροὺς 88 (οἱ ου 88 νεγῖυ,᾽" 
Ἀδπδη, 463), τες 8118 τῃς ἐμπηςτίοη οὗ τῆς Ετίπηγβ ἱπ ἀτεεῖς τεϊ σίου, ἴῃς Ετίπηγβ 

Ὀεΐηρ Ρεἰπηδυν “ τῆς ουϊταρεά βου] οὗ τς ἀϑδὰ τηδη Ἵογγίης ἔοσ νεηρδθδηςς (ο΄. ]. Ε. 
Ηδστγίβοη, Ῥγοίφρονιθμα ἰο ϑέμάγ οὔ Ονεελ Ἀεἰϊρίοη, Ρ. 214). Οηίΐγ, ἴμε βουΐβ ἰῃ τῆς 

ΑΡοοᾶϊγυρβε ἅσγε ραββῖνε; ἴπεὺ ἀο ποῖ δοϊνεϊυ ρυγβις {πεῖς γενεῆσε ἀροη τῆς [ἰνίηρ. 
πε ροίπι οὗ πε νἱβίοπ 18 ἴῃ Ῥατῦ τὸ γεϊίεσαῖε τῆς ἀειεσγηϊηϊβιῖς οοηνίς ἴοη τὲ αοά 
Ὧ48 8 Οὐ νγᾶν δπὰ εἰπε; Ὡς [8 πείϊπεγ ἰο Ὅς Βυττίεὰ ὃν ἴδς ἱπιροτίυπίιεν οὗἩ ἰδ 
ΟΜ Ρεορΐε ποῖ ἐμιναγιεά ὈὉγν ἴῃς ἀρράγεπί {τἰυτηρἢ οὗ 818 ἐπεπκίεβ. 
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Ομ γίβε, δά τῆς πιεββίαῃ οἵ ϑαίΐδηῃ, ἰ.6., [ῆς Βοιηδη επιρίγε ἴω ἴδε 
Ρογβοη οὗ 118 Ἔπιρεγογ ψ τ Πί8 Ὀαβρῃεπιουβ οἰαίπι ἴο ἀϊνίπα ποηουγβ 

ὕροῦ εαγίῃ. Τῇα βεγίοβ οὗ ταδίεδυχ ψῃϊσἢ ἀερίος τπεὶρ εηΐγαπος οα 
ἴδε βοδης ἱπάϊσαξεβ τῃαϊ ἴῃς ργορῆεξ ἢὰ5 πον γεδοῇεά ἔπε πεαγὶ δπά 
σεπέγα οὗ Πΐβ ϑυδ]εςῖ. Βαῖ δὲ τῃϊ8 ροΐπξ ἢἰβ πιεῖῃποά αἰΐεγβ, ἀπά τῇς 

τῆγεδά οὗ ραγροβε ἰβ [688 ραίεαπί, ΗϊπΠεγίο τς Βοοῖ οὗ θοοπι, ψὶτῃ 
ἰξ8 βενεη 8688, 88 βυ!ῆςεα ἴον {πε αγιἰβείς ἀπά γαῖμενγ γε βοίαὶ ργε- 
βεηϊαιίοη οὗἩ ᾿ιίβ ογαοῖεϑ. Νον ἴπδξ ἔπε βανεπεῇ 864] [8 Ὀγοΐεθη, ἐδ 6 

Βοοῖκ, ἐς ἀγῥοίμοσὶ, ἰΒ ορεπθά; ψὰὰ Ὄχρεοὶ δε βεογεῖβ οὗ αἰϊνίπε 

Ἰυάφσηγεπέ ἴο Ῥ6 ἀηρατεά. ἰ[ηβίεδά οὗ ἀδβογίρίης νας ἴο!]οννβ 88 πε 
ςοπίεηξβ οὗ τπΐ8 ὈοοΚ, πονενογ, ἐμ ργορδεῖ γεϊδίεβ ον ἢε αὐβογδεά 
Δηοίπεῦ Δηά ἃ 8ηηδ|1εγ νοΐαπε (Χ.), σοηπϊαίηίηρς {Πα βιπὶ ἀπά βιιρβέδηςε 
οὗ ἔπε βηα) ογδοΐθβ ψῃϊοἢ Ὀδαῦ οὐ ἴῃς τοῦ ̓ 8 ἕαΐε Ηε ἤδη ργο- 

ςε6άβ, ἰπ [εγπ18 οὗ συγγεηΐ αηὰ σοηϑβεογαξεά πιγιποϊορίοαὶ ἰγδάϊείοῃβ, 
ἴο ρογίγαυ πε ἔτχο ψίϊπεββεβ (χ'.) ψῆο πεγαϊά τῇς δάνεης οὗ ἴδε 

ἀϊνίης πιεββίαῃ (χί!.) ῃἰτηβεῖῇ, ἰῃ ἴῃς Ἰατίεν ἀαγβ. Μεββίαμ᾽ 8 γίναὶ, πε 
ἀγαζοῦ οὐ ϑαίδη, [8 πεχὲ ἰηϊγοάυςεά, τορεῖμεῦ στ τῆς ἀγαροη᾿ Β 
σοπηπ)ίββδίοη οὗ ἰῃε Ἐοπιᾶη επηρίγε δηά επιρεγογ (σίϊ.) δ ἔπε 
βυρτγεπιε ἴοε οἵ Οοά᾽ 8 ρεορίε. Ηξετγε ἰβ8 ῃε ογίβὶ8 οὗ ἴῃς ψογ4 1 Απά 
ΒύΓΕεΙν ἰς ἰβ ἃ ποάμ5 ἀϊρημς υἱπάϊοε; Οοά πιυδὲ ΒῃοΡΕΥ δηά βίεγη! Υ 
ἰπιεγίεγε. Τα ἱπιρεγία! ρονγεν, τί τἢ ἰἴ8 ἀεπιδηά ἔογ ψογβῃ!ρ, ἰ8 σοη- 

ἐγοηῖεά Ὁν ἃ βίυγαγν πυοίευβ οὗ ΟὨγίβείδπβ σσῇο ΜΠ] πείϊπεγ ραϊξογ 
ποῦ ἔαϊτογ ἰῃ {πεὶγ γεΐμβαί ἴὸ ρίνε ἀϊνίπε ποπούγβ ἴο ἢ ΕπΊρεγογ. 

ΟΠΒαγδοίζεγίβισα!ν, ἴῃς ργορῃεῖ Ὀγεαῖβ ΟἹ ἴο ραϊηΐξ, ἰῃ ργοϊεριίο δηά 
γε! ἰβείς ἑαβῃίοη, ἔπ θπαὶ 188 οὗ ἔπεβε ἰογαὶ βαίηΐβ (χίν.), δῃά {πε 
σογγεβροπάϊης ἰογίωγεβ γεβεγνεά ὈγΥῪ Οοά ἴογ ἴῇς επεπὶν απά ἢἰβ 
ἀεϊυάεά «ἀπετεπίβ. Βαϊ δὲ τῃΐβ ροϊηΐϊ, [υϑὲ 48 {πε οἱοβίης ἀοοπὶ 

πχίσῃς Ὀς ἐχρεοϊεά ἴο ογαβῇ ἄονγῃ ὕροη {πε νογὶά, [6 Καϊεἰάοβοορε 
οὗ {πε νἰβίοπβ αρϑϑίη δ᾽ίεγβ γαῖπεγ δογυρίὶγν. Τῆς εἰεπιεηΐ οὗ ἔδηίαδυ 

1ΤΏς ἀϊδειηςανε δπὰ 1οννῖβῃ ομασαοίογίβιίοθ οὗ ἴῃς ἰο]οννίηρ ογᾶςῖεβ (χὶ.-χὶν., 
χνὶϊ. 5) βυσρεβῖ, 48 ϑαδδίίε ννδβ δἰπηοβὲ {πε ἢγβε ἴο δες, ἴμδὲ ἴπε ςοηίεηίβ οὗ [818 

βιβλαρίδιον ἅτε ἴο Ῥε Ἰουηὰ ἢετε; 80 Ὁ ευϊδπά (ἃ }εννΐβῃ Νεγοιῖς βοῦγος ἴῃ χ.-χί. 13, 
Χίΐ, -ΧΙΠ., χὶν. ΟῚ, χν. 2-4, χνὶ. 13, 14, 16, χίχ. 11-21, χχ.-χχί. 8), ϑρίεἰ (α 1 εὐν βἢ 

δβοῦτος, ς. 63 Β.6., ἰῃ πιοβῖ οἵ χ.-χὶ., χίν. Σ4 ἔ,, χν. 1-8, χνΐ. 1-12, 17) 21, χν]ϊ. 1-6, χνϊ., 

χίχ. 1-8, χχί. 9-27, χχὶϊ. 1-3, 16), ΡΗείϊάεσες (] εὐνΐβῃ βουτος, Νεγοηὶς ἀπά Νεβρδβίδηϊς, 

ἐπ πιοβὲ οὗ χὶ.-χῖν., χυἱἹ.-χῖχ.), ἀπά 1. ΝΥ εἶἰββ (]ενν ἰῇ βοῦγοςε, Νεζοηίς, ἰῇ χί. 1-13, χίὶϊ. 

1-6, 14-17, χίϊ!. 1-7, χν.-χίχ., χχὶ. 4-27)). Βαὶ πε ὅτει εὐϊος πδ8 ᾿νογκεᾶ ονθσ ἴδε 

ςοπίεπεβ οἵ (ἃς βιβλαρίδιον δο τποτουρῃϊν τπᾶὲ [εξ ἰΒ ἱπιροβϑίδς ἐο θὲ ϑυγτε ἴπαξ 1 Ἔνὲσ 
ΨΆΒ ἃ ᾿ἰΠτεγάγΥ ὑπγ. ὙὴΠα ΡΟ ΔΡ ΠΥ 18 τῃδι χὶ.- χη. αἱ Ἰεαβὲ σαρσοάυοε ἔγαρτηθηίβ 
ἔτοσλ ἰτ ; (δε ενϊάδηςε διαγάϊν νναιγαηΐβ υ8 ἴῃ ροβευϊδιίηρ ἴπῸ ἱποογροζαίίοη οὗ δΔῃν 

ςοδεσεπὶ βοῦτοα. Αἴζοσ σμᾶρ. χ. ἴδε βυτηπιείγυ οὗ [ῃΠ9 Αροσδῖγρβε ἰ8 ἱπιραϊγεά Ὁγ σαρὶ ἁ 
δηὰ θεν ]ἀετίηρς δἰϊεσαοπϑ οὗ βίαπάροϊπε ἴο πο πὸ βδιβέλοίϊοσυ οἷυς οαπ ὃἊ 

Τουηά. 
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ὈεσοΠΊΕΒ 811}} ποτα ἰαγίά ἀπά ογηαῖε. Τῆς ψογίά οὗ πιεη ἀπά πδΐυγε 
18 ἀγεποῆεά ΌὉΥ ἃ ἔγεβῇ βεγίεβ οὗ ομιαβείβεγηεηΐβ (χν.-χνί.), σῇ ργονα 
ἀπδνδιησ ; πο γερεηΐαπος ἔοϊοννβ (χνί. 11, 21), δῃά ἴῃς οἰϊπηαχ οὗ 
Ὠἰβίογυ ἰ8 ενεπίαδ!ν γεδοῃεά τπγουδῇ ἃ βυσοεββίοη οὗ πιογία! ρεηδ τε 8 

ἰηδίςοίεα ρου δε οἰΐν ἀπά εητρίγε οὗ ἔοηπιε (ἴῃς νίςε8 οὗ (ἢς επιρίγα 
Ὀείης ἀβογίρεά ἴο {Πε οἰέγν, οα ἴῃς Ο.Τ'. νίενν ψῃῖοῃ ἰάεηςΒεά σαρίξαὶ 
δηά Κιηρσάοηι, ο. Νῇ. {{1..1 4.), ἴῆε νοΐϊαγίεβ. οἵ δες ἱπιρεγίαὶ οαἰΐα8, 

δηά τΠς ἄεν!! ΠἰπΊβε! (χν !.-χχ). Τὸ πὰ πιίπά οὗ δῇ δαγίν ΟὨγίβιίδῃ 
(ο,. Τεγι., ϑεαρ., 2)} 1 νγὰβ ἱποοποείναδ!ε ας ες ψογά οου!ά ἴοησ 
βυγνῖνε ἴῃς ἀονηΐα!! οὗ τῆς Εοπίδη δπιρίγε. “Αηά ψῆεη ΚοπΊε [Δ1{8, 

τῆς ψογά." ΑἹ! ἐμαὶ δα ργορῃεϊ 8ε6ε8 Ὀεγοηά {παΐὶ σγυΐω 18 ἴῃς 

ἀεδίγαοσκίοη οὗ ἐπα γεῦε]8 επιρίογεά ὉΥ Οοά ἴο ογυβϑῇ πα σαρί(αὶ ; 
τῃοη--- πη Κ8 ἴο ἐπα βαγνίναὶ οὗ δὴ Ο.ὔἕ Τ᾿. ἰάδα, ψφυϊοκεηθά Ὀν ἰαΐεγ 
ἐγδάϊείοη---ἃ ἀεβρεγαῖα γεογυάεβοεποα (χχ. 7 ἢ.) οὗ τῆς ἀεν!. Ηἱἰ8 
ἀείεαϊ ἀϑῆδγϑ ἰπ ἴῃς σεπεγαὶ γεϑυγγεοζίοη δηά ἔμπα Ἰαἀριηεηῖ. Εαγίμ 
απᾶ δὰγ 3εε ἤγονι ἐδμιε ἔαοο οὔ Οοά, Ὀκα᾿ πε σαπηοί Ηγ. ὌὙΠΕΥ πιαδὲ 

βίδηά {πεῖν ἐγίαί. ΤὭδη ἔοϊονβ ἴἢῈ δάνεπξ οὗ ἃ πεν μεν δηά 
Θαγἢ (χχί.-χχί!.) ἔογ ἴῃς δοαυίτεὰ φηά ἱπποσεηΐ, νίτῃ μα ἀσβοσηξ οὗ 

[Π6 πεν Ψεγαβαίθπι ἀπά πὸ Βη4] ὉΠ188 οὗ Οοά αηά οὗ Πὶβ Ιογα! ρεορίε. 

ζογπγχεά ἴπ6 ἡυοίουβ οὗ ἴῃς ὈοΟΙ, 48 ἴδε δυῖῃπογ οοησείναά ἱξ, ἔῃ 586 818 

τεργεβεηϊτίης (ἢς Πεγίαίπίυ, {πε ἰγαπιρεῖβ ἴῃς ργοπιυϊραϊίοη, ἀπά ἔπε 
ον 8 τμς δοζααὶ ἐχεουζίοη οὗ ἴῃς ἀοοηι. ΤΏΘΥ πιᾶὺ πᾶνε Ὀεεη σοη]- 
ροβεά αἱ ἀϊεγεηὶ {ἰπηε8 ἀπά γε-δγγαησεά ἰη {πεῖγ ργεβεπε ογάογ, {{|πὸ 

τῆς ὈοοΙΒ οὗ ἴῃς “4τπεϊά, Ὀαΐ, ἃ8 πεν βίδηά, πεν ἀγὲ οἰοβεῖν ψεϊάεά 
τορεΐμεγ, Τῆς ἱπεγοάμσίοεΥ ΟὨγβίορθδην ἰεαάβ ἃρ ἴο ἰΪ.-ἰ11., ας 
ἴμεβε οδαρίεγβ αρβαίῃ ἀπιοίραϊα ἴῃς νἰϑίοηβ οὗὨ ἱν.-ν., ψῃϊσῃ ἀγὲ ἰηάε- 

Ρεηάφηΐξίν [ἐπἰκαά το ἰ. (οὐ ἰ. 4 -- ἰν. 5, ν. 6; ἰ. 5, 6 τε θνυ. ϑ). Ομαρέετγβ νἱ.- 
ἰχ. ἀγα ἱπέεγψονθη, ἀπά, αἰϊμπουσῃ ἴΠ6 ἰαϑὲ Ἴγοῖς οὗ βενεὴ (χν.-χνὶ.) 
Βε6η18 ΑὈγαρΕν ἱπίγοάυσαά, ἰξ 8 ΓΟΔΙΥ ργεραγεά ἴογ ὈΥῪ χ. (866 ποῖβ8). 
{ικὸ ἐς Βοαγιῃ Οοβρεῖ, ἴῃς Αροσαίνρβε ἢδ8 δε εὐϊξεά, ροββί]ν 

δἴεγς ἴῃ δαυΐπογ᾽8 ἀδαΐίῃ, ὉΥ ἴῃς ἰοοὰὶ Φοπαπηίης οἰγοῖς ἰὴ Αβία 

Μίηον (6.6.. ἰ. 1-8, χχί!, 18 .); οὔπς οὔ ἔνο σαᾶ868 οὗ ἰγαηβροβί(ίοῃ 

ὈΥ σοργίβιβ αἰδο οσουγ (οΥ. ποΐε8 οὐ χνὶ. 15, χνὶϊ, 14, χίχ. 9, χχ. 14- 
χχίϊ, 6 ἢ), ἀπά ψίοββεβ πιδαὺ Ὀε βυβρεςϊεά οσοςβίοπαι!ν (4.6. ἰ. 18, 1], 8, 

ἰχ, 9, χνΐϊ. δ; 866 ὃ 8). Βαυῖ βιϑίδητίδ!ν ἰ Ὀδαγβ ἴῃς πηγῖβ οὗ σοπ]- 

Ροδίείοη ὉΥΚ ἃ βίησίε ρϑη; ἔπε δίεπά οὗ οτγίίηδι! ψοϊτίης ἀπά εὐἀϊτογία! 

τα-βεϊίης ἄοεβ ποῖ ἱπιραὶγ {πε ἱπιργεββίοη οὗ ἃ ΠἰΠΞς γαγν αηἰΐγ. ΤῊΐΒ 
ΤΩΔΥ Ὀ6 βεθῇ ἔγοηι ἴῃς ἔοϊονίης πα γβίβ ογ οὐ] πθ :--- 

1 ἼΒΕ δυῖδογ οὔ ἴμε Ὠδηίεϊ- Αροςδίγρβε βίην δεϊενεὰ ἐπὶ πὸ τεβυττεςείοη οὗὨ 

Ἰογαὶ [εννϑ ννουἱά ἔο!Πονν τε ἀοννηίδ!! οὗ Απιϊοοπαβ Ἐρίρμδπαβ (χίϊ, 2, 13). 
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ἷ. 1-8. Ρτοϊοριε. 

'. 9-20ο. Α νἱβίοη οὗ [ε88 [πε πιοβδίδῃ, ἱπισοάδαοίπρ, 

11... ϑένθη ᾿εἰζεῖβ ἴἰο Αβίδις ομυτοῖἢ 68 :--- 
1: Ερδαβυβ. 
2) ϑιηγγηᾶ. 
) Ρεσρδχηοβ. 

(4) ΤὨγατκίτα. 
5) ϑαζάϊβ. 
6) ΡΣ Δ οΙΡΗΐδ. 
(7) 1μδοάϊςοδ. 

ἶνο-ν. Α νἱδβίοη οὗ ἢεᾶνδη: ἴπε ἴἤσοης ιοῦ αοά, 
τῆς ἀπ, ἴῃ ῬοοΟΚ οὗ Ποοπὶ οὐ Ὠδ68- 
τἴηγ, ἱπεγοδυςίηρ [ἢ Ρίαριιεβ οὗ τῃ 6 

νί. ϑενδη 586818 :-- 
Ἢ Τῆς ψὨϊ Πογβα. 

2. » ζ ᾽» 
ἢ » ΒίαοΚ » 
4) » Ρα]ε 

» 8ουΐδ οὗ ἴδε 5ἰδίη. 
6) ,, δΘαγίπαυδκε δηὰ εο]ρβε, εἰς. 

Ιηπΐεστησσζο "--- 
νἱ 1-8, 1ῃς βεδίιηρ οὗ ἴῃς τε- 

ἀεεπηεὰ ὁπ δατί. 

νἱΐ. 9-17. 1τ8ς ὉΠ188 οὗ τῆς τεἀεεπηεὰ 
ἴῃ Βεᾶνεη. 

ὙΠ. α. (7 .»γ 5ίίδηος οἵ ρβᾶυδβε. 
νἱ]]. 2-5. Α νἱβίοη οὗ πεᾶνεη : δη ερίβοάς οὗ δηρεῖβ, 

ἱπισοδυοίηρ 
ν 1. 6-ἶχ, 21. ϑενδη ἰγυπιρεῖ Ὁ]Δδι8 ἴοὸσ 

1ὴ εατίῃ. 
2) 86ᾶ. 

βίγεδπῃβ: ἰῃς βία ΝΥ οσπυννοοά. 
4) 4 δοἰἶρβε. 

ἃ νοε οἱ ἰοουβίδ. 
6) ἃ Ψος οὗ Ραγίῃιδη οᾶνδῖσυ. 

Ἰηζεσπηεζζο :--- 
χ. ερίβοάς οἵ δηρεῖβ ἀπά ἃ 

ῬΟΟΚΙεῖ. 
ΧΙ. 1-13. πε ἀροσαῖγρβε οὔτμε ἵννο 

νυἱπαΒ868. 
χί. 14:10. (7) νοΐοεβ δηὰ νίβίοπβ 'ἰπ βεᾶνεῃ, 

ἱπισοδυοίης 

χὶϊ, Α νἱδβίοη οὗἉ (α) {πε ἄγταροη οἵ ϑαίδῃ 485 [86 
δηιϊ-ΟἸσίβι ; ἃ νγᾶσ ἴῃ πεάνεη. 

χὶϊ. 1-10. (8) τῆς Βεδβί οσ ἱπιρεσγίαϊ ροννεσ ἀνὰ δὴ 

χὶΣ, χτ-τϑ. (ο) τδς κηδδ ϑμθνον ΟΥΓ ἱπιρεσίαὶ [ φασί, 
Ῥιϊεβιποοά. 

ΙῃτεγηεΖΖο :-- 

Χῖν, 1-5. δε Ὁ1188 οὗ {86 τεἀεειηςεὰ 

ἰῃ πεᾶνεη. 
χῖν. 6-2ο. ερίβοάε οὗ δηρεῖὶβ ἀπά 

ἄοοπι οὐ δασίῃ. 
χν. Α νἱβϑίοη οὗ ἢεᾶνεη: τς {τἰυτρῃ οὗ τμ6 

τεἀεαπιεά, ἱπιτοδυςίπρ 

χνὶ. ϑενεη δον" 18 ΨΥ] ρίασυεδ ἕος 
(1) ελγῃ. 
2) 8εᾶ. 
3) νγαῖογβ. 
4) ἴδε 8βυη. 
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(5) τδε τεᾶϊπὶ οὗ {πὸ Βεδϑῖ. 
(6) ἐμε Βυρῃγαῖεβ : δῃ Ἑδβίεση ἰηνα- 

βίοη. 
(7) ἴδε αἷτ: ἃ βίοσπι, ἱπίσοδυςϊπρ 

Α νἱδίοη οὗ οοτι ὕροη 

χυ]!. (α) Τῆε τελὶπὶ οὗ {πε Βεδβῖ, ογ οσῃε, 
ἂἱ τε δΒαηπάβ οὗ τε Βεδβὶ ἀπά 
δίβ. 411168. 

χυ ἃ βοης οὗ ἄοοπι ου εδγίῃ: 
χίχ. 1-1ο. " ν {Πηρῇ ἴῃ δεάνεη. 

ΧΙΧχ. 11-21. (δ) Τῆς Βελβε δηᾶ ἢἰβ αἹ!Πεβ, ἀπὰ τῇς 
ζα18ε ργορδεῖ. 

Χχ. 1-1ο. (ε) δε ταροθ οἵ ϑαίαπ Πἰπ,βεῖῇ, 
νὐϊῇ δ΄18 δά δπογεηΐβ. 

Α νἱβίοη οὗ ἴπῸ πὸὺνν ποᾶνδη δηᾶ δδγίῃ : 
ἱποιυδϊης 

χχ. 11-χχὶ. 8. Το Ἰυάρπιεπέ οἵ τΠε ἀεαά. 
χχί. ο-χχίϊ. 5. Τς ἄεβοεηῖ οὗ τῆς πεν [ετυβαίθτ. 
χχίϊ. 6.21. Ἐρίοριιε. 

8 8. Ζἰέεγαγγ ϑέγμοίμγε.---Τ 8 σεπεγαῖ απἰΐν οὗ οοηςεριίοη 88 νεῖ] 
88 οὗ βίγῖε ἰβ ἃ υπὶέν οὗ ρυγροβε, ποσένογ, γαῖμα ἤδη οὗ ἀεβίρη.ἢ 
Οὔοε νὰ ἀςβοεπά ἰπίο ἀεΐα!18 ἀποῖπεγ βεγίεβ οὗ ἰεαΐαγεβ ἐπιεγραβ ἱπίο 
νίεν. Ενεη ὑροη ἴδε Πγροιπεβίβ ἔπαξ [ἃ 88 ψγτζεη Ὁ. οἠε δυΐδον, ἰς 
σδηηοῖ ἢαᾶνε Ῥεδη ἴδε ργοάιμος οὗ ἃ βἰησίε νἱβίοῃ, πχυςῇ [688 σοπηροβοά 
οΥ ἀϊοϊαϊεά ὑπάογ οπς ἱπηρυΐβε. Ἐαγίπεγπιογε, ἱποοηβεάαεηςς οὗ ἃ 
ςαγίαίη κἰηά ἰ8Β οπε οὗ πε ρϑυοποϊοσίςαὶ Ῥῃμεηοπιεηα οἵ νἱβίοῃβ ; ἃ 
οἤδησε σοπιεβ ονεγ ἴδε βρίγίς ἔνε οὗ γε σίουιβ ἀγεδπιβ, ἃ8 πεν ἀγίξς 
τῆγουσῃ {πα πλίηά οὗ ἴῃς βεεγ. Βιξ πιογὲ ἴπδη {Π|8 ἰ8 γεααίγεά ἴο 
δοςουπηξ ἴογ ἱποοησγυ 68 ἀπά αἰ εγεηςεβ οὗ οἰ ̓πηαΐε, 88 6.ρ'., ἰη χί. 1, 2, 

19 δηά χχί. 22, χὶ. 8 δηά χνἱϊϊ. 24, [πε νατγίοι 8 ἀδβογίρείοηβ οὔ πε βεοοηά 
δάνεηε ((. 7, χὶν. 14 ἔ,, χίχ. 11 4), οὗ ἐῆς ἡυάφηιεηϊ (χχ. 11 ἔ,, χχί!. 12), 
ογ οὗ πεανεη (νἱΐ. 11 ἔ,, χν. 2, χίχ. 7 ἔ,, χχί. 1 ἔ,, χχὶ!. 1-5, εἴο.), ἔπε 

ἰβοϊαϊεά 4]Πιι8οηβ ἴο Μι|ίοῃαοῖ, Οος δηά δίασορ, ἔπε ἔουγ δηφοὶβ οὗ νἱΐ. 
1-4, ἐῆε σαγηαρο οἵ χίν. 20, εἴο., ἔα αηγεϊαϊεά ργεάϊοτίοηβ νης ἀγα 

Ιεἴξ βίάα ὃν βἰάθ, ἐμε δπιουπὲ οἵ γερεςεοω, ἔμε ερίβοάϊςαὶ απά ἼἿου- 

δίσείης ραββαξεβ οἵ νἱΐ. 1-8, 9-17, χ,, χὶ. 1-18, χίν. 1-5, 6-18, 14-20, χίχ. 

11 ἢ, εἴς. ϑαυςῇἢ ρῃεηοπηεηδ ἅγὲ ἴοο νἱἴα] δηά πυπιεγουβ ἴο ΡῈ οχ- 
Ραϊηπεά ὡροῦ ἔπε βᾶπιῈ ργίποίρίε ἃ8 ἴπε σοηϊγαάϊςςίοηβ απά ἀΐβογε- 
Ρϑηοίεβ ψῆϊοῃ ἀγα ἴο Ρὲ ἴοιιπά ἰῃ πιδὴν σγεδαξ ψόγῖ8 οὗ δποίεηξ 

1 Ως ἰβ οὗ δε πδίυγε οὗ Δη ερὶς ροεπὶ ἀεβογ δίπρ νμδὶ ἃ ΟἸγίβείδη Ἡοπιες πλῖρδς 
ἀεβογῖθε δ “ἴδε ροοᾶ πεννβ οὗ {πε δοσοπιρ ἰδῆπηεης οἵ [πε τὶ ρῃίεουδηεβθ δπὰ ψγαῖῃ 
οὗ Οοά" (Αδδοῖξ, Ρ. 75). ΟΥ̓ οπι. ἱ. 1τ6-18, Αρος. νὶ. 17, χ. 7, χὶ. 17, 18. ὙΠς 

ἀγατηδῖῖς μυροιμεβίβ, ἑδνουγεά ὉΥ ἃ βεσίεβ οὗ βιυάεη(β ἔγοπὶ ΜΙ οη τὸ Ατὐομ ῖβμορ 
Βεηβοη, ἰ8 νοτκεὰ ουξ εἰαδογδίεϊυ ὉγῪ Ῥαϊπιεσ δηὰ Εϊσῆποτθ. ὙὍῆε 1δἰζεγ, δες τπ 

Ῥτεϊυάς (ἶν. σ.- νὴ. 6), πᾶβ τ[ῃς ἔγβι δοῖ ἰῃ νι. 6-χὶϊ, 17 (ονετίῃτον οὗ [εγυβαὶ ἐπὶ ἴῃ 

τῆγες βοβης8), ἴδε βεοοηά ἰῃ χίὶ, :8-χχ. τὸ (ἀουνπίλ!! οὗ ρδρδῃίβπι), δηὰ (δε «πὶγά ἱπ 
Χχ, 11-Χχίϊ, 5 (δ πον [εγυβαίεπ). Βυΐ 411] βυςἢ βομεπιεβ ἃσγε γι βοϊαὶ, 
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{ππεγαΐαγα, οὐ ὄνθη 88 ἴπε ἔγεε ρίαν οἵ ἃ ροβϑίίς πιϊπά ; ἔμεν ἀδηοῖς 
πῃ βενεγαῖ σϑ868 ρίδπεβ οὗ γε! σίουβ ἔδεε! ης ἀπά αἰπιοβρἤεγεβ οὗ Πἰβέογί - 
σα] οαἰοοῖς ψῃϊοῇ αἰ εν ποΐ βίπιρὶν ἔγοπι {πεῖν σοηξεχὲ Ὀαΐ ἔγοπι οὴς 
δηοίμεγ. Τηΐβ ἔδαΐζαγε οὗ ἐπε Ὀοοίκ᾽Β βίγασζαγε, ἰορεῖμον ψίτῃ ἐπα 
ΔΌΒΘΟΠΟΘ ΟΥ σοπιραγβίίνε αὔβεησς οὗ ἀϊβεϊποςζί νεῖν ΟἸγίβείαδη ἐγαὶϊτ8 

ἔγοη] σεγίαίῃ βαοζίοηβ, πα ἰξεγαϊίοη οὗ ἰάθαβ, ἔπε ἀΐβεγεησεβ οὗ 
ΟΠ γί βιοίοσίοαϊ οἰἐπιδέε, ἔπε γερειεἰοηβ δπά ἱπίεγγυριίοηβ, ἀπά πα 
αὐ εν αγὰ ἰγαηϑίτίοη8 αἴ οης ροἰηϊ δἴζεγ δποίπεγ, 88 σίνεη γἰβε ἴο {πε 
σι ποΐς δηδίγες πιονεπιεηΐ οὗ ᾿ἰζεγαγν ογίεἰοἰϑπὶ ἀροὴ μα Αροσαῖγρβα. 
ΤΕ δαγίεγ ρἤδβαβ ἄγὰ βιιρνεγεά ὃν Α. Ηἰγβοδε (ὲ6 Αῤοοραΐγῥδε τ. 
ἐπγε πεμοοίς Κγίᾳ, 1895), Ὀν. Βαγίοη (4"πὲν. ϑομγη. Τῆεοί,, 1898, 
776-801), αηά ἴῃς ργεβεπέ τγίϊεγ (Η ἐσέ. Νειο Τεςσίανιεμέ, 1901, 677- 

689); ἴον τῆς ἰαΐεγ ᾿ἰΠεγαΐαγε, βεεὲ Ὀγ. Α. Μεγογ᾽ 8 δγίίοϊεβ ἰῃ {πα 
ΤΗεοϊορί δος Κμπάδολμαμ (1907, 126 ἢ, 182 .), ἀῃά δὴ δγείοϊες Ὁ. πε 
Ργεβεηΐ ψγίζεγ ἰη τῆς Εχροσίίον ἴον αγοῃ, 1909. Τῆε Ἰεσίτἰπιαον οὗ 
τ 18 πιεῖ ῃοά ἰ8 ἀεηίεά ὃ. Ὀγ. ΝΠ ἸὩαπὶ ΜΠ σὴ (ΔΘ ςομδοίοης οπ ἐδ Α49ο- 
εαἰγῥ5ε, 1898, ρρ. 27-74), Ζαῃη ἰη Πἰ8 Εἰη]οείέμηρ ἴη ἀα5 Ν.Τ. (88 72-75), 
δηά Ὦγ. Μ. Κομιποίεν (θὲς Εἰηλεὶξ ἀδν Αῤοοραίγῥεε, 1902), ἀπιοηςβῖ 
οἴδεγβ, θαΐ, ΑΙϊπουφσῇ Ὀοζῃ αἰίδοίς ἀπά ἀεΐεηςε πᾶνε ἴοο οἔζεη ργοοεεάβά 
ὕροη πε ἔα8ε δβϑϑιιπιρζίοη ἴπας ἴῃς Αροσαίγρβε σοηίαΐῃβ ἃ Ὀαϊδησεά 
βογίεβ οὗ πιβίογίσδαὶ δπά {πεοϊοσίοαὶ ργοροβιίζίοηβ, ον ἴμδξ ἰξ οσδῃ 6 

τγεδίθα ψἱτῃ τπς ἱησεηαν οἵα Ὠαπία ογίεἰς, ἔπε βίογπι οὗ γροΐπεβεβ 
[48 δὲ ἰεαϑὲ βυσσεεάςά ἴῃ ἰαγίης Ὀᾶγα σογίδίη βίγαϊα ἴῃ πε ῬοΟΐ, ἃ8 

ΜΕ}] 48 ἃ [εἸδοϊοσίοαὶ ἀγγαησεπιεηξ οὗ ἴπδπὶ ἴῃ ἐπεῖὶγ ργεβεηΐ ροβίτἰο. 
Τῆς Δροσαῖγρβε ἰβ μεϊεπογ ἃ Πἰξεγαγν σοηρσίοπχεγαΐε Ποῦ ἃ πηεοπδηίοδὶ 

σοπιρίαξίοη οὗ δαγίίεγ βῆγεάβ δηά ραΐοῆεβ. Τῆεγε ἰβ βυδοίεηϊς ενὶ- 

ἄεησε οὗ Ποπιοφεπείτν ἰῃ βέγ!ε δηά υηἰξογηχίεν ἰῃ ἐγεαϊπιθηΐ το ἰπαΐσαῖα 
τπδξ οπε πιά πα8 θεδη δὲ ἔς βῃαρίῃρ οὗ ἰἴ8 ογβοΐθβ ἰη ῃεῖγ Ἔχίδηϊς 
Φυῖβε (ο΄. Ο. Η. Οἰδεγῖ ἴῃ Βὲδιίοαὶ Ῥγονγά, 1895, 29-85, 114-123, ἀηὰ 
Οα]οίβ ἰπ Κευμε Βιὲδίίφμε, 1894, 357.874η. Βαυΐ {πε ργορῃες ἢδ8 
ψογκεα οσσαϑβίοηδ! ν 88 δη εὐϊΐον οὗ δαγίίογ βοιιγοαβ ον ἐγαάϊτοηβ, ἃ8 

ψΕ}] ἃ8 δη ογίσίπδὶ οοπηροβεγ, ΤὭσβε ἰεαῆείβ οὐ ἐγαάϊτοπ8 ἃγὰ βίοπεβ 

αυδττίεα ἔγοπι ἴογείζῃ 80115; ἰξὲ 18. πὸ ἰοῆρεγ ροβϑίδίε το δβοογίδίῃ 
ψἱἢ ΔῺν σγεαῖ σεγίαίπίΥ Πεη ΟΓ ΠΟΥ οΥ ἄνέη ΜὮΥ [ΠΕΥ ΜΈΓ 

φαϊμεγεά, Τῇα πιαίῃ ροἰπέ ἰβ ἴο ἀεζεγηγίης ἀρργοχίπιδίοϊν πε οδ]εοῖ 

οὗ ἴῃς πναϊοἢ-ἴονεν ψῃϊοῃ ἔπε ἀροοαϊγριϊδε Ὀα 1 Ὁ. πιεδηβ οὗ [Πεπ], 
δηά τῆς αἰγεοζίοη οὗ δίβ8 ουἰίοοῖ. [ἢ 8οπΊε ο8868 ἰξ ἰβ ργορδῦ]6 [Πδΐ, 

Αἰἶκα 48 ἃ ροεῖ δηά ἃ ργβοξίοδὶ γεϊρίουιβ βεεγ, ἢς νὰβ ἱπαϊδεγεηΐς ἴὸ 

1 Τε βιαῖα οὗ τῆς εχίδπε [ἰξεγαΐαγε ᾿θᾶνοβ ους πονοῦσε οὗ εατῖν Ἵβοπαιοϊορίοαὶ 
τεδάϊείοη ἔα} οὗ ζαρβ. [ ἰ8 [688 ἐχῃι!γδιίηρ Ὀὰς ποτε οτίεἰςαὶ ἰο πλατεῖς τῆς εχίεηϊ οὗ 

τῆς ξᾶρβ ἴπδπ τὸ διϊεπιρὶ ἴοὸ 411 τπεπὶ αρ ογ ἴο ὑτίάσε {ποπὶ ἢ πιο οὐ [688 αἰ γν 

ξυεβδννοσῖ. 



292 ΙΝΤΕΟΘΌΟσΤΙΟΝ 

τῃεῖν ογί σία, δῃά ἱπ ἐνεγν σαβε τῆς ἱπιρογίδηξ πίῃς ἰ8 ἴο ἰεαγῃ ποῖ 
{πε οτγἰφίηαὶ ἀδῖε οὐ βϑῆαρε οὗ ἃ βουγοε, ογ ἴῃς ραγιίσαΐαγ τὐγεποϊορίοαὶ 

πχαῖγίχ οὗ ἃ ἰγϑαϊξίοα, Ῥαξ τπῈ πεν 8βεηβε αἰίδοῆβά ἴο ἰἰ Ὀγ ἴδε ργο- 

ρῆεξ δἰπιβεῖ ἀπά πὰ ργεοίβε οδήεος ἴο ψῇῃϊοἢ πε δάδαρίεά ἰξ, ΤΗΐβ 
ςοηβοϊουβηεββ οὗ ἃ ρύγροβε ἰβ ἴῃς ἰεαϑδὲ οὔβουγε δηά ἔπε πιοϑὲ Οἢγίβ- 

τίδη ἐεαΐαγε οὗ ἴῃς Αροςαῖγρβε. ϑϑέγίοι ν βρεακίη, ἰξ 8 δὴ δροσϑ- 
Ιγρβε ποῖ οὗ ψοδη Ρυΐ οὗ ψεβι8 δ8 ἔπε Ὁ γίβε! (1. 1), ἀπά ἰξ 18 ἐῃς 
τρίαπηρμδηξ δάἀογαϊίοη οὗ Οἤγίϑε ψηΐίσῃ σίνεβ δὴ ἱππεγ οἷας ο ἐπε 
οποίος δπά ἰγεαϊπιεηΐ οἵ ἴῃε ναγίοιιβ πιεβϑίαηὶς οδίεφογίεβ, ΔΠογε 
τῆε ργοδίεπιβ οἵ βίγυσζυγε αγίβε, αηά ψῆεγε βουγοε-ογ ἰοϊβπὶ οὗ βοπλα 
κι 3 18 πεο}ββδγυ, ἰῃ ογάδγ ἴο δοοουηΐ βαιἰβίδοζογιν ἔογ ἴῃς ΠΠ Έγαγν 
ἀηά ρβϑυομοίορίςα! ἀαΐα---ἰβ ἰη ἔπε Ἰαχιαροβίείοη οὗ ἀϊϑρατγαῖε πιδίεγία !β 
(ς7. ποῖεβ οὐ νἱ!., χ., Χχί.» χἰΐ., χί!!., χίν., χν., χνἱ!.). 

Τῆε γεβι1ῖ8 γεδοῆῃεά ἰη δε ἰο]! ονίης σοπιπιεηΐαγυ οὐ] πε ἃ ΓΠΕΟγΥ 
οὗ ἴδε Αροοσαῖυρβε, ἰῃ ἰϊ8 {Πτεγαγν δβρεοῖ, ψῃϊοῇ (4118 ἀπάεγ (α) {πε 

ἱποογρογαζίοη πγροίμεβίβ. Ασσογαΐης ἴο [Πἰ8 νίενν, [ῃ6 Αροσδῖγρβε 18 
Βυρβίδηξια!ν ἃ ἀπίῖγ, ἄὰε ἴο οης δαηά, Ὀυΐ ἱποογρογαίησ βενεγαὶ 

οἷάον ἔγαςπιεηξβ οὗ ψενγίβη ογ Ψενίβῃ- ΟΠ γ βιίδη ογίσίῃ. 80 δνείζβάςκεν 
(ἰ(. 178 4), ϑαραξίεν (165 ογὶρίμες ἰϊξίόγαϊγες δὲ ἰα σονιῤοσίέϊοη ἀξ 
Τ᾿ Αρῤοοαΐγῥεδε, 1888: εν !8ἢ ἔγασπιεηῖβ ἰη χὶ. 1-18, χί!,, χί τὶ. χὶν. 6-20, 

χνὶ. 183-14, 16, χνί!. 1-χῖχ. 2, χίχ. 11-χχ. 10, χχί. 9-χχίϊ. 5), ϑομδῃ 

(Σ᾿ ογἱρίμε ἀε ἰ᾿Αῤοοαίγῥεε, 1887: Φενίβῃ ἔγαρπηεηΐβ ἰη χί. 1-18, χίΐ, 
1.9, 183-17, χν!. [ἐχοερῖ νεγ. 207), Βουββεῖ, ὁ ἅΠ} πον (Εὐἰπίείἐμηρ πὶ ἀας 

Ν. Τ., 8 22), Ο. Α. ϑοοῖί, ΒΕ. Ο. Ροτῖεγ, Α. Ο. Μ΄. Οἰδδεγιὶ (Ηἐδέονν οὗ 

1ΎΒε δηιὶ- [εννίϑῃ ποίε οὔ τε Αροσδίυρβε ἰ8 δ8 ἀϊβείποϊ 88, [ΠΟ ΡἪ 1ε88 ἰουά ἐπλη, 

τε δηιὶ- Βοπιδῆ. Οὐ ποῖεβ, ἐ.9΄.,» ου ἷ. 6, το ἔ., ἰΐ. ον 111. 7.10, ν. 9, 10, χ. 7, χί. 10, 

χχὶ. 22, χχίὶ. 18. Ὑπὸ ΟὨτίβιίδαη οδυτοῖ νγ8ὲ8 ἴΠ6 πενν δηὰ ἔγυς [δβγδεῖ, ἀπὰ τπυ5 

βεσνεά Πειβεῖῖ δεῖς ἰο στεδί ἰγδάϊείοπβ δπὰ ἴο πίρῇ ἀεβιϊηιεβ νΒΙοἢ γεστε ΟΠ]Ὺ ἰηξεσίοσ 

τὸ δεῖ ονγῃ ἴῃ τ8δι {πεν ογπιεὰ ἃ ἴοννεσ βίορε οὐ ἴῃς βᾶπιε 111. Οπε οἵ ἴδε πιίπος 
εἴεςοιδ (ΠΟΙ ἀϊ ετεπείδίςβ [πε Αροολῖγρβε τοι με Ἑουγῃ Οοδρεῖ) οὗ τμΐ8 οοπςερ- 

τἴίοη ἰβ ἴτας ΟἸ σι βιίδλπβ ἀγεὰ ποὶ ἰηνίοὰ ὉγΥ [οδη ἴο ἰονε σοὰ οἵ Ὁ γίβε ; {πε ἰερεσ οὗ 
«πεῖς νοοδιίοη ἰ8 ἀεῆπεά ἴῃ [εν 18ἢ ἴετπηβ 88 ἃ τονεγεπίὶ ἔεασ οἵ αοά (οὔ, χὶ. 18, χῖν. 7, 
χν. 4, χῖχ. 5). Αποῖδμεσ ἰ8 ἴπε δνοϊάδηςε οἵ ἐκκλησια 458 ἃ ςοἰ]εςεῖνε ἴεγαὶ ἕο {με 
οἔυσοῖ δἀπὰ {πε ἱφποσγίηρ οὗ ἐπίσκοποι, διάκονοι, πρεσβύτεροι, εἰἴς.---ἴοτ {πε τυνεπίν- 
ἴους ςεἰ εβι14] πρεσβύτεροι, οἵ οςουτβε, ἴανε ποιπίπρ νΒδίενεσ ἰὸ ἀο ψ ἢ ἴῃς ΟΠ οἰΔ15 
οὗ πε βλπιδ πδπΊ6. 

3 ἘΠρΊ 88} οτίεἰς δη}5 οἵ ΝδιιετΒ ἤγβὶ Ἴββᾶγβ Ὁγ αγβεϊά (Ῥγεςὀγίενίαπ Κευΐειο. 

1884, 228-265), ἀπὰ Α. Κοδετίδοη (Ονιέίεαί Κευΐδτο, 78π., 1805), οὗ Νίβομες δπὰ 

ϑαδαῖίες Ὁγ ϑαϊπιοη ([πὲγοά. Ν.Τ., Ῥρ. 232 [)), οἵ Νίϑομες απὰ οἵ Νδιιετ᾿β δαγίἰετ 
1ϑοσυ ὉΥ ϑίπιοοχ (ρΡ. 215 {), δῃὰ οἵ Νίβομε ὃν Ὑβοπιβοη (Βοοῖς τυλίεν ἐπι βμενεεά 

Οὐν 1,ογά, ῬΡ. 4δι ()). Νοτίβοοιϊς οὔοε ἰοΪὰ Ηδζίίεε ἐμαὶ ἢς Ὀε!ενεά τς ΝΝ άνοτ εν 
πονεΐβ νετε τυσίτεπ Ὀγ βενεσδὶ μδηάβ, ου δοσοουπὲ οὗ {Πεὶς ἰπεαυδι εβ. “ ϑοπλς ραᾶγῖβ 

ἅτε οἌτε[ ε88, οἴμπεγβ βιγα  ρ!ΐπρ; ἰΐ 18 ΟΠ απ ἴπετα 18 Ὧη ορεηΐπρ ἴον εἤεοις (παι 
18 τηλβίεσ- βαπὰ σοπηοβ ἰη." ὙΤἤεγα σε βενοσζαδὶ οτί ἰςἰβπιβ οἵ ἴῃς Αροζδίγρβα τίς, 

ψῖἢ τπεὶς 4π128]-ΓεΆβοηβ, τες 81} {Π|5 ρεγνεσγθε δπὰ Πδρίεβ8 νεχάϊοϊ οὗ ἃ οἴενεσ τηδῃ. 
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“ἉῤοΞίοϊϊς Αρε, ρρ. 688 ), Α. Μεγεν (Τπεοὶ. Κμμάξοπαμ, 1907, 
Ῥρ. 182 4.), Αδδοίε, Βαϊοη, γεεάε (Εηἐδέομμηρ ἀν ϑοϊμγί ζέον ἀε5 Ν. Τ., 

108, 104), ϑομηιχίεάε! απὰ Οαἰπιεβ. Ῥβείάογετγ᾽β νο δεν βῃ ἔγασπιεπίβ 
116 π᾿ χί.-χῖν., χν!!.-πν ϊ., πὰ ἰπ χχί. 10-χχί!. 5. Τῆοβα ΨΠΏΟ ἃγὰ αη- 

ΜΠ ἴο δάπκε ἴῃς ἀδ86 οὗ δὴν Δεν ίβῃ βούγοαβ [8] θαςῖς, 858 ἃ γυΐε, 

ὕροη (δ) με γεν βίοη πυροιμεβίβ οὗ ἂπ Αροσαῖγρβε ψῃϊοῃ μδ8 Ῥεεα 
τε-εὐἀϊϊεά ἀπά Ὀγουσῆξ ἃρ ἴο ἀαῖεΕ. ΤὨϊΪΒ ἰβ γεργεβεηζεά δεβί Όν Εγθεβ 

(Ρῖε Ογεηδαγμηρ ἀες ϑομαπηδς, 1891), ψῇο γεψαγάβ ἴῃς οὔ σίηδὶ σογκ 
85 δοπαηπηΐπε (Ὀεῖογε α.Ὁ. 70, ἱποογρογαίίης οὔς ἔγαφπιεπὶ οὗ ἃ 
Οαϊίσυϊα ἀροσαῖγρβε -- χί!.-χὶἰΐ.), τε εἀϊτογίαϊ δάάϊίοη5 (Ποπηϊεἰδη!ς) 
ἴῃ 1. 1-8, 20, νἱ!. 4-.8, 18.17, ἰχ. 12, χί, 14, χί!!. 12, 14, χίν. 4, 8.94, χν- 
1, δ-χίχ. 4, χίχ. ϑό-χχ. 10, χχί. 5-χχίὶ, 2 (18-19.}}). πη! αν, θαϊ να τ 
εἰαδοναδίεϊν, Βεῖίψρεβ (Μεςοιαΐ οὐ 4 ῤῥοΞίϊε5, ρῃ. 285 [.) ἀΐϑοονεγβ ἃ ἔουγ- 
ἴο!ά ργοςεβββ οἵ εἀϊτίηζ, ον γαῖῃενγ οὗ πχαΐϊεγία!β ϑυσσεββίνεϊν σαϊπογίης 
τουηά δὴ ογίσίηδίὶ πυοίεαβ, ψῃ]ς Ὠν. Βαγίῇῃ, ἰη Π᾽8 γεσεης Εὐπίεϊέμηρ ἱπ 

4. Ν. Τ. (108, ρρ. 250-276) σοεβ ἴο {δε ορροβίξε ἐχέγεπιε οἵ βἰπιρ οἱ ἐν 
ὈΥ σοηϊεσξαυγίησ (ραγεν αἱοης ἔπε ᾿ἰη 68 ἴο]]ονγεά ὉγῪ Οτοικία5) ἐμαὶ Φοῆη 
δἰπΊρΙν γενίβεά, απο Ὠοπιίτίαη, Δ δαγίΐερ ἀροοαῖγρβα οἵ ἢἰβ οσῃ 

(νεϊξίεη ἀπάογ Νάτο). Εἰμογ (α) ον (δ) ἰ8. ργείεγαδίε ἴο με ονεγ- 

Ῥτιεοϊβίοη ἃπά ἀϊβίηϊεσγαίίοη οὔ (0), ἔπε σοπιριαἰϊίοη Πυροιπαβίβ, 
δΔοοογάίϊης ἴο νι ῆϊοῆ ἔσο οὐ πλοῦα ἰαῦρα βουγοαβ, ἔα εἶν οοπιρίεῖς ἴῃ 

Ἐπεπιβεῖνεβθ, πανα Ὀδδη ρίεςεά τορσεῖπον ὈΥ ἃ γεάδοϊοῦ ογ γεάδοζογβ, 

50 Ννεγίδηά (Ο»ειεγκίηρε-ἐη σοπεῤὶῥἰαἰ τ γῥοἐϊεδόη, εἴο., 1888 : ἔτο 
Ψψενίβῃ βουγοεβ, ψίτη ΟΠ γί βείδη εαϊτογία! δαάαϊξίοηβ (ς. Α.Ὁ. 100) ἰῃ 
ἷ. 1.9, 11, 18, 20, ἰἱ.-{|,, ν. 6.14 (ν΄. 1, 16), ἰκ. 18, χ. 7, χί. 86, 19, 
χἰϊ. 11, 176, χῖν. 1-5, χν. 1, 6-8, χνί. 1-12, 15, 17α, 21, χνῖϊ. 14, χίχ. 7- 
10, 188, χχίϊ. 74, 12, 18, 16.21), Κ. Κομίεν (Ε. 3,.., χ. 390-396: ἔνο 
Δεν 5}: βουγοεβ, οπα ἔγοπῃι βενεπίῃ ἀεσαάς, [Π6 οἴμαγ 8}, ῃ εν ἰαΐεγ τε 
ΣΧ. 2-χί. 18, χίϊ. 1-χι, 10, χίν. 6 ἢ), Μέηέροξ (Απηπαῖος 46 δὶδίϊορ. 
Τῆέοὶ., 1888, 41-45; ἵνοὸ Δενίβῃ βουγοα8), Βγυβίοῃ (ἔμιάες 5:7 

Ῥαπὶοὶ εἰ "᾿Αῤοοραῖγῥεε, 1908, βυπιπηαγίϑίηρς ἰδ δαγ]ογ βιυάίεβ: το 
Ηεῦγεν δροοαίγρβεβ, οπε Νεγοηίο εχ. 1, 2, 8-11, χὶ. 1-18, 19α, χὶ!.- 

Χχίν. 1, χίν. 4-εηά, χν. 2-4, κυνὶ. 18-16, 19}, κνί!.-χίχ. 8, χίχ. 11-χχ. ; τῆς 

12, 13, χίχ. 4-10, χχί. 1-8, χχίὶ, 6-18, 16, 17, 20,21), ϑρίεια (Οϑεηδαγμηρ 
ἄες ϑομαηημες, 1898: ἵνο Δεν ίβῃ βουγοαβ, οὔθ Β.0. 68 δηά οῃε ε. 

4.ἢ. 40, νίἢ ἃ ΟὨΠγίβείαη ἀροσαῖγρϑθε ὉῪ θοβη Νίαγεε ο. 4.0. 60), 
Θοδβηχάς (Απηιεγεμηρεη, οἴο., 189]: τῆγεα ΨΔΦενίβῃ βουγοεβ, ἱν. 1- 
νἱ!. 8, νἱῖϊ. 2-χὶ. 15 [ἐχοερὲ χ. 1-χὶ. 13], χίΐ. 1-χχὶ!. 6), Ευρὲης ἀε 
αγε (1ὲς ΑῤοοραίγῥΨῥες μῖυες, 1892, Ρρ. 171 ἢ : ἴτχο δεν βῃ 
Δροσεαίγρβεβ, οὔς ἔγοπι Οὐδ ζυϊα᾽ Β γείσῃ ἴῃ νυἱῖ. 1-8, υἱῖ. 2-ἰχ, 21, 

Χ. 1α, 2.7, χὶ. 14-155, 19, χὶ!.-χῖν. 11, εἴς, ; δποῖπεγ τε α.Ρ. 69-70), 
ΝΟΣ, ν. Ι9 
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. Ννεῖββ (ἀἐς Ογεηδαγμηρ (ες ϑοπαηπηες, 1904: ἔνο βουγοεβ, οπς 

Χἰ, 11-18, χὶν. 1-56, 14.20, χχ. 1-15, χχί. 1-4, χχί!, 8-5., οπς ψενίβῃ, 
ο. 4.Ὁ. 70), εἰς. ὕροη 5Βἰπιαν [πε Ο. Ηοἰἐζπιαπη (1η ϑιαάε᾽ 5 ΘΟ ςοΐ. 
]εγαεῖ, ἰὶ. Θ58 (.) ἀεϊεοϊεά ἔνο Ψενίβῃ βουγοαβ, οὐς ἱπιδεάάεά ἰῃ ἔα 

οἴδαγ, ἔπε εαρ]ΐεν ἔγοπι Οαἰίσαϊα᾽ 8 ρεγίοά (χίϊ!., χίν. 6. 4.), {πε ἰδξεγ 
ἔγοηὶ Νεγοβι Τῆα σοαϑί οὗ γεδί εν αἰπιοϑὲ ἀϊβαρρεαγα ἔγοπι νίενν ἰῇ 
Μόϊεεογ᾽β ἰαΐεβε ἔπθογν (ἀ6 Οἤενδαγμηρ ϑοπαμηὶς, πεῖς ππίεγϑμολξ με. 
ἐγκἰᾶγε, 1904), νι ίς ἢ 18 ἃ σοπιοϊπαιίοη οἵ (ὁ) ἀπά (6) ; ἰξ ροβευϊαξεβ δῇ 
ᾷροσαίγρβε οἵ δοῆη δίαγί (.. Α.Ὁ. 65) απὰ δὴ ἀροσδίγρβε οἵ σεγίηϊδυβ 
(ο. 4.Ὁ. 70 εχ, 1-11, χνὶ!. 1-18, χὶ. 1-18, χίΐί, 1-16, χν. 5, 6, 8, χνί. 1-21, 
χίχ. 11--πχὶ!, 6), Ὀοεῃ εὐἀϊξεά απάεν Τγαίαπ δπά ὑπάερ Ηδάγίδη. [,εαϑὲ 
δυσοαββέμ! οἵ 4}, ρεγῆαρβ, ἰπ ἀβδιίησ σπῖτι ἔῃ σοπιρίεχ Πςταγὰγὺ δπά 
ἐρααϊτίοηαὶ ἀδία, ἰ8 (4) μα Ψενίβῃ δηά Οἢγίβείδη Ὠγροιμεβίβ, συμ! οἢ ἰβ 
ΓΕΔΙΥ ἃ δἰ πιρ! θεά ναγίαης οὗ (6) ; 6.5.» Νίβοπενρ (Τεχίε μ. ὕὕπέεν- 
σμοδμηρέπ, ἰϊ. 8, 1886, 2πά εά. 1895) ἢπάβ ἔπε σγουπάνοτικ οὗ {πὰ 
Δροσαῖγρβεα ἴο θεὲ δἃη Αγαπιαίς Φενίϑῃ τυγιτίησ (πιαί 1) ἔγοσι Α.Ὁ. 65- 
70, ψῃϊοἢ νγὰβ ἐγαηϑίαξεά, γα-ϑεῖ, αηά εἀϊῖεά ὈῪ 4 Ομγίβείδη (πὰ δα 

“1 μἈτηῦ "-«ῬΑββαροβ, σίτῃ ἰ.-1., ν. 9-14, νἱΐ, 9.17, χιϊ, 11, χιϊ. 9-10, 

χῖν. 1-5, 12, 18, χνὶ. 15, χνὶ!. 14, χίχ. 9, 10, 11, 18, χχ. 4-6, χχί. δό-8, 

χχίϊ, 6.21, εἴς.). ϑϑιπι!αῦῖν Ηδγηδοῖ (ἰδίά.), Μιαγιίπεδαα (ϑεαέ οὗ 
Αἀμεἐπονὶέν, 217-227), ἀπά ἱπάερεπαάεηίίγ, αα δηοηγηῖουβ πγίζερ ἰη ἐπα 

Ζειέδομγε ζὼν αἰέ. γ 55. 1887, 167.171, ἃ8 ψε]}} 48 Ὦγ. 85. θανίάβοῃ 

(]πὲνοά. ἐο Ν. Τὶ, 1ἰ., ρρ. 126-238 : {πε Αροσδῖγρβε δὴ Αγαηιαὶς δεν ίβἢ 
σνογῖς ἐγδηβϑίδϊεά, στὰ δά άιτίοηβ δηά ἱπτεγροίαιϊοηθ). δου ϑοάεη᾽ 8 
ἔποογν (Εαγὶγ ΟἸιγίδέίαπ 1, 1ἐεγαίμγε, ρρ. 388 [.), ψῃϊοἢ Ηπάϑβ ἰη νἱ!!. 1- 
χχί!. 56 οὗ 6 Φομαπηίηα Αροσαῖίγρβε ὑἀπάογ Ποηιτίδη, ἃ δεν ϑῃ 
Δροσαῖγρβα τγίξεη Ὀεΐμψεθη ΜΑΥ δπά Αὐσαβὲ οὗ Α.Ὁ. 70, [Ἰε8, {1 ι 

ΓΟ. Βαυςδβ (Οδεηδαγμηρ ἀε5 ολαηπες, 1894: Δεν βῃ ΤΠοπιροβίζα 
ταςίευβ, ψογκεά ἃρ ὈῪ ΟἨγβείδπ εαἀϊξογ) θεΐψεεη (4) ἀπά (ὁ). 

Τῇε απϑαιἰϑίασζογγ γαβυΐξ οὗ πηδὴν οὗ ἴπ68ε Πγροίπεδβεβ ἰ8 ἀπε ἴο 
τῆς α8ὲ οὗ ἰηδάεαυαϊς οτγίξεγία οὐ ἴο {πε ἱπαάεαυαΐα ι8ε οὗ τγίρῃε 

ογἰτογία. Τῇ ἀἰϊδβεϊποιϊίοη οἵ ψενίβῃ ἀπά ΟὨγίβείαη εἰεπχεηξΐβ 15 ραγίῖ- 
ουἱανῖγ μαζαγάουβ ἰῃ ἃ Ὀοοΐς νι ίϊο ἀθα18 τυ ἐβομαίοίοσυ, ψἤθγε ἢῸ 
ΟΠ γί βείδη οσουά ποεῖς ψίεμους ἀγανίησς ἀροὴ δεν βῃ γαάϊτίοαβ. Αηά 
τῆ68ε ψεγα πεϊξπεῦ βίεγεοίγρεά πον ποηϊοσεηθουβ. Α φίνεη ραββαξε ἰῃ 

ε Αροσεῖίγρβε πδῪ ποῖ θὲ σουοῃεά ἰπ ΟΠγίβείδη ἰαῆσύαρε, Ὀαϊ (18 
ἄοεβ ηοΐ πεοαββαῦν ργονε {παξ ἰἃ ψὰβ οί τυγίζίεη ὉῪ ἃ ΟΠγίβείδη ; 
να Κηονν ἔλγ ἴοο {π||6 ἀρουξ Φενίβηῃ Οἢγιβείδηϊεν ἴῃ τῆς ῃγϑὲ σεηΐζαγν 
το δ6 β8υγα, ἀραγὲ ἔγοπι σεγίαίη ἕαπάκαηχεηζα! Ὀε εἶβ ἀρουΐ Φ68ι8, 
ον ἔατ ἰξ ἀϊνεγρεά ἔγοπῃ οορσηδίο ψενίβηῃ σοποερίίοηβ, Α ἔδί!αγε ἴο 

ἀρργεοίαίε εἰζμπεγ ἐπε ροεῖίς ἔγεεάοπι οἵ ἔῃε Αροοσαίγρείδε ογ {π6 
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οδβαγδοίεγίβεις ρῃεποπιεηα οὗ ἀροσαϊγρεϊς τυγίεἰως ἰπ ρεπαγαὶ μα 8 α΄8ο 
ζαγηεά Βοηη6 Πἰξεγαῦυ δηαίγϑὶβ ἰπίο ἐμεογίβιβ οὗ ἔῃ6 ὠαγγονγεβὲ ῥαγίέϊ 
ὁγὶ5. Βαξ βυςῇ αχίγανασαηοαβ ἀ0 ηοΐ ἰηνα!άδεε ἔπ Ἰερ!εἰπιαον οὗ ἐπα 

τε ῃοά ἰῃ φακβείοη ; σι τπουΐ βοπια δρρὶἰοαιίοη οἵ ἱξ, ἔμ ε ρῃεηοπιεηδ 

οὗ {π6 Ῥοοΐκ ργεβεηξ ἃ πορεΐεββ [ἰτογασυ δηὰ ρβυοδοϊορίοαι εηἰσπια, 

Δηὰ [ἰἴ τηὰν ἔαἰγῖν δε σοποϊιάεά 48 γγ6}] ἃ8 αγρυαεά ἐμαὶ ἐπ8 ἀροσαῖίγρβε, 

{πὸ πλοβὲ οἴπογβ οἵ ἰϊ8 οἴαββ, ἰβ ςοπιροβίξε ἴο βοπια ἄεσγεε. 
8. 4. Ομαγαοίογίςἐο Ἐδαΐμγε5.---ἰ ϑρίγὶξ 88 ψε}}] 88. ἴῃ ἔογπι [ἢ 6 

Ἀροσαίγρβε οὗ Φοῇη δ88 αϑῆηϊξίεβ ἰο ἐπε δροσαϊγρείς Πἰξεγαΐαγε οὗ {πε 
ἰαξεν Φυάαίθην.; Αἡ ἀροσαῖίγρϑε νψαϑ ἴῃς ψογὰ ἴογ ἃ ογίβίβ, απά ἴογ 
8 ογἰβίβ ψῃίοῃ Ῥογάογεά οὐ ἐπε επά. ΔΝ Ώεπονεῦ βυςῆ ἐροςοῇβ οἵ ἀΐγε 
ΕΠΊΕΓΡΈΠΟΥ τεσαυγγεά, ἐπα ἕαϊ ἢ οὗὨ [βγεῖ γοβα ἰῃ ροίρηδηξ πορε παῖ 
δΥ Ὀγεαβείης {πΐἰ8 ψανα οὗ βυδεγίησ πεν ψουὰ βοοη Ῥὲ ραδὲ τπ6 
ψογδῖ, δηά 1ἰὰ βαῖε οιἱἍνσιοῦ ἔπε ϑυνίης οὗ ἔῃε βεα. δϑίησε {πε οχίϊα, 

ἔβγδε! 'β ἴος μαά θεεῆ βοπῖε ἐογείρῃ ρονεγ, γῆοβα ρο ον ἐπγεαϊοηθά 
ἔπε γεϊσίουβ σοηβοίεησα δηά ψῃοβε ἀπηϊἰ]δείοη νὰ8 εαρσεγὶν ανγαϊϊεα 
δΥ ἴδε ἐαϊτπξα!, Αροσαῖγρβεβ ἔγαπεῖν ἀοοπγχεά ἔπε ϑίαϊε δηά {πε ψογά 

ΑἸΙκα; παν πηαϊπιαίπεά δὴ ἰγγεσοποίίαθε ἀπά ρεβϑβίπιίβείς αἰείζαάς 

ἐοναγάβ θοῖῃ. Ηδεηςε {πεῖν ϑρεουαϊίοη προῃ ἐπιρίγεβ δῃὰ Ἐπιρεγοῦβ. 

Ηξεηοε {πεῖν οοπβέδηξ ἀρρβδὶ]ὶ ἔογ οουγαρσε, θαβεά οὐ ἃ οοηνίοιίοη παῖ 

Οοά που]ά ἱπΐεγνεης ἐγε ἰοης ἰπ ἔπε ρο  εἰσα! βρῆογε ἴο ἰηαυσυγαῖε ἃ 
ξείφῃ οὗ πε βαίῃξβ οὔ εαγίῃ. ογ τῆς δροσαίγρβε γγχὰβϑ ἃ ργοργαπηπιδ 

οὗ τς ἱπιπχεάϊαϊξε ἔμζαγαε οὐ εαγίῃ, οὐ οὗ ἃ Ὡ6Ὺ δαγίῃ, 88 ψῈ]}] ἃ8 ἃ 

ὈΥΠΠ απ ραπογβηια οὗ οεἰ εβιἰα] πιγβίογίεβ νουοῃβαῖεά ἴο πε ἰῃ ἀγεδπβ 

οὗ νἰβϑίοῃβ. [8 βαδήεσε νψὰβ ἱηναγίαοὶν ἃ δεῖ γενέσθαι ἐν τάχει. Αρο- 
οαἰγρτίς αἰνὰ βργεδά 8 σογβεουβ ρίηίοπβ ἰῃ ἴῃς ἀκι8ῖς οὗ ἴῃ ηατίοπα! 
ἕογζαηεβ, θα ἱξ βέγδλίηδά ἴο ἔα ἤδαγ ἄδνγῃ οὗ γαϊ εξ, 

Ους σοποσόγῃ, πονψενεγ, ἰβ ἢ ἐπε σεηΐα8 ταΐῖπεῦ ἤδη στ τα 

Φεηι8 οἵ Φομη᾿βΒ Αροσδίγυρβε. [ξ γίβεβϑ αρονε [8 οἶδβδ8 φηηαηέμρι ἰεμία 
βοίοπέ ἱπίον μίδηεγηα ομῤγοδοῖ. ΤΏ μέδηγηα ἀγὲ ἢοΐ ἴο Ὀὲ ἰφηογεά, 

ἰηάεεά. ΤὨεῖγ ογάδγ ἰβ ἔα σεηεγαὶ ογάεγ οὔ πε Αροσαῖγρβε, δηά ἤδη 
ἐπε ἰαζέεγ ἰ8 αρργοδοῃεά ἔγοη {πε βίάα οὗ {πε εαγίν ΟΠ γί βείδη ΠΠτεγαΐαγε, 

ἰξ δε εη18 οἴξεη ἴο ἰποίαάεα τηδζοτγία! οὔ ΠἘ{|Ὸ οὐ Ὡο βρεοίθο Οἢ γί βείδη ναἱαα. 

ὝΒεγε ἰβ ἃ σαγίαίη ἔογείβη αἱγ δηά βιιαρε αρουξ [8 ἔοϊ'ίασρε. Βαΐ ψἤεη ἰξ 
ἐβ ἀρργοδοῆῃεά {πγουρσῇ ἔπε ἰδηρίοά ἀπάογιψοοάβ οὗ ἀροοσαϊγρίῖς πρίεἰησα 
ἴῃ σεηεγαὶ, τίει ἐπεὶνρ ἔγίσίά βρεσυϊαείοπβ ἀροη σοβηχίς ἀεῖαί!8, ἐπεὶγ 

Δ ΈοΣ ἴῃ ομαγαοίεσίϑειςβ οὗ ἀροςαϊγρεὶς Πτεγαίαγα, δηᾶ ἕο ἴδε σεϊδιίοη οὗ δροοδ- 
ἔγρβε ἴο ργορῇῆςου, οὔ. 88 6-1το οὗ 1,ἄςκε᾽Β Ἔρος -πιλκίηρ Ῥεγεμοῖ εἰμεν υοἱ εἰμ αἐρεπ 
Εἰηιοἰέμηρ ἐπ ἀδε Οεπδαγμηρ ολ. μπᾶ ἐπ ἀἷδ ρεξανιπιές αῤοῖ. 1 Δἰογαίμν (βεο. εὰ, 
1822); Ἐπρ ΒΕ βυτημηατίεδβ δηὰ βυγνεγβ ὃν Ὀτ. Τόστου (Ε. Κ΄. ἱ. 669-675); ἴ,.. Η458έ ἴῃ 
Ἱκπαμρμναὶ 1ισεέηνος (Μαπομαβίεσ, σροσ, 126-150); Ὀτ. Ὀτίνες (" Πδηίεϊ,᾽" ᾿οοο, Ρρ. 

Ἴχχχνί. 4); τσ. Α. Ὁ. Ζεποβ ἱπ οί. οὐ ΟἈγίσέ αμὰ ἀοοῤεῖς, '. 790-04; ἀπά Ὦτ. ΒΕ. Η. 
ὍΒδιῖεβ (Ε. Βὶ. 213-250, 4150 1338-1392 οη Ἐβοδβδίοϊοργυ). 
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ψεδγίβοηιε δηά ἰδπέαϑβεϊς σα] οατίοηδ, ἐπεῖγ αϑέείεββ ἀπά γεραϊβίνε 

εἰεπιεηΐβ, ἀπά ἴδε ἑυγρίά τῃεϊογίς πίοι ἔγεαυεηεν βαρπιεγζεβ πεὶγ 
ΓΕΔΠΥ θηε οοποερείοηβ, ἔπε Αροσαῖγρϑε οὗ ϑοβη γενεδὶβ ἰΐβε! ἢ ἂ8 ἃ 
βυρεγίογ ρίαπί. [18 νεγῪ οπιββίοωϑβ ἃγε βἰρηϊβοδηί. ΤΏογε ἰβ Ὡ0 
ΔΙΙυβίοη, 6.6.» ἴο {πε ργεναίεης σδίεβοῦυ οὗ ἔπε ἐϊσο “οη5, οὐ ἴο {δα 
τεΐυγη οὔ πε ἴδῃ ἐγθα8, ογ ἴο ἔς οοπίαπιρογαγν δεν βἢ ναὶ] ονεῦ ἴπ6 

οεββαιίοη οὗ βαογίῆςε αἴζεγ Α.Ὁ. 70 (6.6. ἰη 4 ῤοο. Βαγ. χ. 10), ον ἴο ἔδε 
τηλγίγγθ᾽ ἀδαίῃ 88 ἐχρίδίογυ (οὔ. 2 Μίδςς. νἱ!. 37 ἔ,, 4 Μίαοο. νί. 29, χν!ΐ- 
21, εἴς.), ογ ἴο Δηγ ἱπιεγοαββίοη οὔ ῃς ργορῆεί ου Ῥεῆ δὶ οὗ ἐπε σμυγοῦ 
(τ΄. 4 Ἐξάγαϑ νἱϊ].). ΤΏτε ἰβ Ὡο σοβπιοροην, ΠΟ 861-8ατ8θεεἋ οοπηραγίβοα 

οὗ Οοά' 8 ρεορία ψυίτῃ ραρϑῆβ, ῶ0 γεέεγεηςς ἴο ἔδε ἰανν 1 (1π σοηΐγαβί ἴο 
{πε σοπίεπιρογαγν ρἱογιβοδείοη, 6.0.ν ἰΩΏ. 4 Ἐβάγαβ ἰϊϊ.-ἰχ., 4.2οο. Βαγ. 
χν.-ἰχίχ, [οἱ ΟΠδγίεβ᾽ ἡοΐς οη χν. 5], σῆεγε ἰΐ γίναἰβ ἐνεὴ {πε πιεββίδῃ 
88 ἃ τηεάϊυπι οὗ ἔε ΠΟ βῃΐρ δηά ἃ πυοίευβ οἵ ἑμζωυγε ὉΠ188). ὙΠεγε ἀγα 
ὯΟ ρΡΔΓΆΡΪΕΒ (68 ἰπ 4ἢ Ἐδβάγδβ) ογ αἰ]εσογίεβ ; αρονε αἱ], ἔπεγε ἂγὲ 0 
απεγαυίοιιβ σοτηρίαἰπίβ ἔγοηι ἴῃς [ἰνίησ. Οαγίγ]ε ἀεβογίδεβ ἔπε Οἱγοηαΐβε 
ΡῬαιιρῃϊεῖβ 88 ἴαγ ἴοο {μ|1 οὗ ἰοησ-ἄγανσῃ οὐ εὐδοαϊαςίοηδ, ““Ννοε ἰ8 
τη6, δηά συγβεά δὲ γε} Ἐνεη 4 Ἐβάγαβ, ἴογ 41} ἰΐβ Ὡοθῖε ραΐδῃοβ, 

Ραγίαδκεβ οὗ [ῃϊ8 βε! πρίν δά ἔωγυ ; ἴἰ 18. παϊαησεγ ἀπά Πα -ἀροην. 
Βαξ ἴδε Αροσαῖγρβε οἵ θοῆπ ἀβυδὶν Ὀγεδῖπεβ αποῖπεγ αἷγ, πλϊεϊίσαξίης 
ρου {πε ψΠοῖς ἴῃς Ὀγυδαιε απιρεῦ οὗ [8 οἶα88β.1. Τπουρσῇ [Πα ορρτγαβ- 

ϑίοῃ ψῃϊοἢ πλαῖκαβ ἃ νΐβα τηδῃ πιδὰ ΠΊΔΥ αἶβο τηϑῖε ἃ ροοά πίῃ 88ά, 

ἴον 41} ἔπε ἔξεϊησβ οὗ δχαβρεγαιίίοη δηά ἱπάϊσηδείοη βείγγεά ὈγῪ ἐπα 

ετηρίγε, ἔπε ργορῃεξ Φοδη ἢ88 ποῖ γἱεἰἀεά ἴο τὴν ρεβϑβϑίπιίβπιὶ αρουΐ {πα 

σδυβε οὗ Οοά. Ηε πενεγ δἔϊζεπιρίβ ἴο 7υβειν ἴπε ψὰν8 οὗ Οοά, {πὸ 
Ὠἰ8 Ψεννίβῃ σοπξεπηρογδγίεβ, ογ ἴο Ἔχρίαἰῃ πονν ἐδ ἀευϊϊ σανε μὲς ῥοιυόν 
ἰο ἐπε δεαξσξί. Ηἱἰδ ἴαϊτἢ ἰῃ Φεβ8ὺ8 δ8 {πε πιεβϑϑίαῃ ἰῃϑρίγεβ ἃ βἰπιρία 

Ὠορα ψῇῃϊςἢ ΘΠ Ό͵68 Πΐπὶ ἴο γεπιαΐη υπἰηςἰπιαξεά Ὀγ πε ἰα8ὲ [ῃγεαΐβ 
δηά εγγοῦβ οὗ ἃ ἴος ψῃοβε επὰ ἰβ πεᾶγ. Τα αυᾶγτγεῖ ἢ Εοηλε, 6... 

ἰ8 Οοά β αϑαίγσ. Ηἰβ ρεορία ανα πιογεῖν ἴο βίδηῃά 81} δῃὰ πη εβ8 
τπεῖγ ἐπε ηλν᾿ 8 γοιυῖ, 

[τ ἰ8 τη 18 ἑαίτἢ, 18 ΟΠ τ βείδη σοηϑοίουβη688, τ ἢ ἰ8 πιογαὶ βιθδάϊ- 

Π688, ΜΏΙΟΙ αἰ δδεγεητίαϊεβ Φοθη 8 Δροσαῖίγρβα ἔγοπι [πς οἵπεῦ πε θεγβ 
οὗ ἰΐβ οἴαϑ8. Τὸ ψγίξε δῇ ἀροσδαίγρβε πιεδπέ, {πὸ0 ἔπ6 σοπιροδβίτίοη οὗ 
ἃ ἀγϑγηδ ογ ἃ βοηπεῖ, σοῃξογι τ ἰο σεγίδίη Πτ γαγν γα1ε8 οὐ βιαπάδγάβ 
88 ΜῈ1] ἃ8 ἀρργοχίπιδίίοη ἴο ἃ οεγίαίη βρίγὶ δηά ἰεηρεγ. [{ 1υβεἰθεά, 
1 τ ἀϊά ποῖ πεςεβϑίϊδξε, ἔπε ιι86 οὗ εαγίϊεγ ἔγαρσπιεηΐβ, το ψεῦε ΟὨΪΥ 
Ῥαγι λιν ἰμεο  Π ῖὈ] 6, δίηοε ἔπε ἀζοην οὗ ἐπεὶγ ποὺ Παά ἰοῃς ραββεά 

Ὀγ. Αροοαίγρεις πιοάϊθεοά δηά αὐαρίεά δυοῇ βοιγοεβ ἴο πε πεεάβ 
οὗ ἃ ἰαΐεγ σεπεγαϊίἼοΠῃ. ΤΏογε ψ͵Ὰ8 ἃ βεαυβοίγ δρουΐ ἀροοαϊγρίίο 

1Ὑ ΒΒ 8 811 18 πιογε τετηδείκα Ὁ] 6 88 σοπίειηρογασυ Ὁ γί βείδηβ μετα Ὀεΐηρ ἰοά, ἕος 
εἰδίολ] τεϑβοηβ, ἰο νίενν ἰδεῖς σεϊζίοη τόσα δηὰ τόσα ἔγοτι ἃ ποηχίβιϊς διδηάροίηϊς. 
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1ἰτεγαΐαγοῖ Αἢ δυξπογ ἰπ ἘΠ 8 ργονίηπος οου]ά ἠοΐ βίαγε ἀέ ποῦυο ; ποῖ 

τλογαν παά σοηνεηίίοηδὶ ἀεβίβηβ ογ ἰγϑαάϊτίοηβ ἴο ὃς ἕο! ονεά, να 
εδγίεν ργοάασξβ ἡγεγα σοπιπΊοη νυ ἰγεαϑυγεά αηὰ γεβεῖ. Φοδῃ [ο]]οννεά 
τηΐ8 πιεῖῃοά, θυξ Πί8 γερυϊαξίνε ῥὈγίποίρ!ε τγὰβ ἀπίαμα, αηὰ οηα ἔαβοίπα- 

τίοη οὗ Πἰβ Αροσδίγρβε [68 ἰπ ἔπε ἕδος (παῖ γα ἤᾶνε πεγε ἃ Οἢγίβείδῃ 
Ργορδεῖ Πα] -τηδβίεγίης δηά Πα] -πιαβίεγαα Υ πε ΠΠΟγάγυ εχίρσεης 68 3 

οὗ ἀροσαἰγρέίς, ατξεγίης Ὠἰ8 σοηνίοείοηβ ἴῃ βίγδησζε δπά παγαϊν το- 
Ιεναηξ ἰεγπι8β ψῃϊοῃ παά πΠίπεγίο Ῥδθη δρργορτγίαϊεα ἴο αἱίεη επάϑ.: 

ΗΙ5 νἱβίοη οὗ Φεβυ8 οδπηε ἴο Πίπι τπγουσῇ δὴ αἰπιόβϑρῆογε οὗ ἐγυσα- 

Ιεπὲ ἀπά ἐαπίδϑβεϊς πιεβϑίδηΐβπι), τς ἢ 88 βοαγοοῖν ἰυςϊά δὲ 411] ροϊῃ 8 
δηάὰ ψῆῃϊοῃ επάεφά ἴο γείγαςς ἰξ ὔοὲ ἴο δῦ ἔπε πενεγ Ἰἱσπξ; γεῖ 
τς ΟΠ γί βιίαη πιεββίδηϊς θα] ο σεπεγα!ν πηδηασοά ἴο ονεγρονογ {πα 
ἰπαάεᾳυδίε, ἀγοδαίο, ἀπά ἱπσοησγύοιβ οαζεροτγίεβ οἵ ἐγαάϊείοη, [πγου σῇ 

νι πίοι ἰξ παά οἴξεῃ ἴο ρᾳ88. [{ ἰβ {Π|8 [υχταροϑίείοη ψῃϊοῃ Πεῖρβ ἴο 
ἐχρίδίῃ ἔῃς οσςαβίοπαϊὶ αν εναγάηεββ δηὰ γι θοία! εν ἰῃ πε δυπιΡο 8πὶ 

οἵ τε Αροσαίγρβε. Νὸ ἀουδὲ {πὲ δαῖΐδογ ὨἰπΊβε! ἢ, συ μεῖμεγ 848 εαϊζογ 
οὗ ΠσοπΊροβοῦ, 8 ΡαγΕΪΥ γεβροηβίδίε ἔογ {πἰ8. Α ςεογίαίη 88 πε 88 οὗ 
βίγυςσξυγε ρεγναάδβ ἴῃς Ὀοοῖ. Τδετγε ἰ8 ἃ ἰδοῖ οὗ βιιδίαίπεά ἱπίεγεβέ, 
δηα αἵ βενεγαὶ ροίηξβ Πα ἀονε-α!]Πἶην ἰΒ ἀοἔεσξῖνε, ἢ ]]ς, Ὁ ἃ ανουγίξα 

ϑεηχίτἰς ἀενίςε, γερεεϊτίοη (οὐ, Δυφυβείης, Οἷν. δεὶ, χχ. 17) ἰ8 πιαάς ἴο 
βεγνε πε ρυγροβὲ οὗ επιρῃαϑίβΌ Βαξ βυςῇ ἱποοηπβίβιεηςίεβ δηά 
ἰπεαυαι!ἶεβ ἀγὰ πηδίηἷγ ἄυα ἴο (ἢς ἴασς δαὶ (ες τυύ7ίζεγ᾽ Β Ὁ γίβείδῃ 
ςοπβοίουϑηεβ8 γερεδίεαϊν τεπάβ ἴο Ὀγεαΐς Ἐπγου ἢ ἔογπΊ8Β ἴοοὺ ΠΑΓΓΟΥ͂ 
ἴογ ἰἔβ ἔωΐηε88. Ῥγοραθὶν {πα πιαίογίαϊβ αἴ ἴῃ6 δυΐῃογ᾽ 8 ἀΐβροβαὶ 
σουά ἢανε Ὀεεη Ὀεζίογ ἀγγαηρεά, μδά {Πἰ8 Ὀδεη δηγίπίην [688 ἴῃδη τς 

Ῥγαβεηίϊδίίοη οὗ ἃ [ἰνίησς Ἐεάδαπιεν ἰη πεάνεη 88 πε πιεβϑίδῃ οἵ Οοάβ 
Ρεορίε ἀροὴ εαγίῃῆ. Τῆς πιεγὲ ἔδοϊ ἔπαΐ ἴῃς πηεββίδῃ ἢδά ἰἱνεά, 
ἰηνοῖίνοά ἃ γεδά)ιβεπηεης οἵ πιαββίδηϊο σδίερογίθβ; [πε ἐπγίμεγ ἕδος 
παῖ πε δδά βυβεγεαά δηά γίβεη πιεδηΐ ἔπαΐ πᾶν παά ἴο Ὀς γεβῃαρεά, 

ΤΠεγε ἀγὲ {πίπσβ ἴῃ ἐπε Αροσαῖίγρβα ψῇῃϊοῃ βῆονν ἃ σαγείμ! βευάν οὗἁ 

ΘΑγεγ ργορπείίο βογίρίυγεβ δηά γαρρίηϊς ἐγαάιτίοηβ; Ὀαΐ ἴπεγε ἀγα 

1 ΤΗΐβ ἀρρ]1ε8 ἴο ἰγδάϊτοηβ (5. Ο. 252 [.) 48 ψμεὶ] ἃ8 ἴο ᾿τεγδίαυγε (ϑείννγη, 50 1). ἃ 
Ῥοϊτῖςα] πὰ τοὶ ρίουβ ογβὶβ ργοπηοϊεά {π6 γοβεϊείπρ οὗ οἷον ἐβομδιοϊορίςδὶ ἐγαάϊτίοη 8 
δηὰ τῃε γεβιιπιριίοη οὗ βυςἢ εἰςπιεπὶβ ἔγοπι ἵπε οοπιπιοη ἔπ οἵ οἰγοῖε οὗ ἀροοδ γριῖο 
τεδοπίηρ 48 μδά δοσυϊγεά βρεοῖδὶ ἱπιργεββίνεπεβ (5. (. 22: (). Ἴδε ἀϊθβετεηις ἱπίεγργα- 
ταιϊοηϑ οὗἁἉ 1 Ἐγεπη δ᾽ 5 ργεάϊςτοη δρουῦῖ τπε 70 γδᾶσβ Ὁγ ἴδε δυΐμοτῖβ οὗ Πδηΐεὶ δηὰ Ἐπ. 
Ιχχχῖχ. 590 ἔ., ἃσγε ἃ οδϑβε ἰῃ ροϊπί. 

20ῃε οἵ [δε οἰεαγεβέ ἰηβίδποςβ οὗ 1Π|8 τῇδ ὃε Ἰουπά ἴῃ ἴῃς ἀπ ρεῖμς ἐμέονυῤνγες 
(ς7. ποῖε ου ἱ. 1), ΒΙ ἢ α͵80 {Πυδβέγαῖεβ, ὉῪ ἴδε ννᾶυ, ἴδε ἀϊδδειεθσα δεῦνεθη ἴδ ς 
Ἑουγ Οοδρεῖ δπὰ ἴδε Αροςᾶῖγρβε. ὙΤμεῈ Εουγβ αοδρεὶ βοζυρυουβῖν νοὶ 8 

οοπηςοϊηρ ἀπροἶθ ἢ [Θβὰ5. ΤῊΣ ΟὨΪΥ Δ᾽] υδίοπ ἴο ἔμεπι, ἀυτίηρ, 85 [{ξ6-πἰπια, ἰ8 
πε ρορυΐαγ πιϊβίδίκε (χίϊ. 20 7.) Ομ τη δἰπιετργειοὰ αοάΒ νοῖςε ἴο Πἰπι 48 1 ἰξ μδά 
Ὀεεη δη δηρεῖ᾽ 8 νοῖςβ.0 Ὑῆ Αροσδῖγρβε, οπ ἴῃς οἴπεσ μδῃᾶ, βυνᾶγπιβ ὑν ἢ Δηρεῖδ. 
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οἴπεν τπίησβ ψῃϊοἢ σου!ά ΟὨν πᾶνε Ῥεεη ἴδυρσῃξ ἀπά ἰεαγηεά ψἰτία 
Ἐδα βοῇοοί οἵ ϑεβιιβ Οἰγίβι, απά ἔπεβϑὲε ἃγὰ γεδ!ν ἴῃς εἰ]! δεπίεησεβ 
τγουρπουῖς τε ὈοοΪκ. 

Αξ {πε βαπιε εἰπις ἰξ πταδβὲ θὲ γεπιεηρεγεά ἐπαΐ βοπιε οὗ ἔμε νεγΥ 

[εδΐαγεβ γῆς ἢ πᾶνε ἰοϑὲ πιυοῖ ἰξ ποΐ 411 οὗ {πεὶγ βἰσηϊἤσδησς ἴογ 
Ἰαῖεν αρεβ8, ογμαΐῖε δῃά ογυρέϊο ἜἼχργεββίοῃβ, αἰ ϑίοηβ ἴο σοεναὶ ἤορεβ 

Δηά βυρεγϑειίομβ, σγοΐεβαις ἔδηϊαβίεβ απ σον ογεδίίοηβ οὗ δῷ 
ογίεπίδὶ ἱπιασίπαιίοη, πα επιρίογπηεηξ οὗ συγγεηΐ ἰάδαβ δρουΐ δηεί- 
ςἢγίβε, οαἰσυἰαξίοηβ οὗ ἴῃς ᾿τηπιοαίαϊα ἕυζυγα, απά ἴῃς ἀδ6 οὗ ἃ τε- 

ἸΙἰσίουβ. ογ΄ βεηιὶ- παν ίςαὶ αγιϊποίοσυ πο πα8 ενίάθηεν ΓΑ ΠΆ Πα 
ἴο βοηιε Αβίβιίο Οῃγβείαῃβ ἰη τῆς ἢγβε σεπευτυ---πεβα πιογεὲ οὐ [ε88. 
Θρμεπιεγαὶ εἰεσηθηΐβ σοπηρίπεά ἴο ἀγίνε ἤοῦηθ πε πιεββασὲ οὗ {πὸ 
Ὀοοῖ. ὍΠΟΥ βίην ἴο ιι8 ἴῃς [011] ψηϊοῃ παά ἴο Ὀὲ ραϊά ἴο σοηπίεπι- 

ΡΟΓΔΙΓῪ οχίρεποίοβ ; σπίζπουξς ἐπεπὶ πε ὈοοΟΙς σουἹὰ ποῖ πᾶνε πιδάς 
8 ΑΥ δὲ δ! ἱπίο ἐπε σοηδβοίεπος δηά ἱπιαρίηδίοη οὗ ἰῖ8 δυάϊ- 

ἐῆσθ. Τῇε πιοπχεηίμηι οἵ ἰἴβ πηεββαρα ἴαγ, ποψενεῦ, ἰῃ ἔπε ἄεερ 
βίποογν δηά ἰοξέν οὐξίοοι οὗ {πε ργορῇεῖ πἰπιβοῖξ, δηά {πἰ8 Ὀγοῖε 
ουξ οσςσαβίοηδι!ν ἰπ ραββασοβ οἵ υπεχαηλρίοά βρίεπάοαγ δηὰᾶ ἀϊφηίϊςγ. 

ΘυθΠ πη, 88 ἃ σοπίεπιρογαγυ ογίτίο οὔ [{ςἀγὰγῪ βδίγίς οὔβεγνεά 

(Ρβευιάο-οπσίηυβ, περὶ ὕψους), Πὰ5 Ααἰνναγβ ἃ πιογδὶ Ὀδβ8; ἴξ 8, ΠῈ 
ἀεοϊαγεά, Πς εοῆο οὗ ἃ σγεαΐῖ βου] (μεγαλοφροσύνης ἀπήχημα)---οΥ, να 
τηίσῃς δάά, οὗ ἃ σγεδί βου] ἐχεγοίβεά ὑροὴ ἃ σγεαῖ ἰββαθ. Τῇῆα 88Π16 
ογίεἰς πιακεβ8 ἀποΐποῦ γεπιαγε, γὨϊσἢ ἰ8 ἀρροβίίε ἴο ἃ ραββασε [{κὰ 

οἷ. χν ϊἱ. οὗ {πε Αροσαΐγρβε. Οπε ἀνεπαα ἴο βυι δ] πιϊγ, ἢς ποΐαδ, [68 
τὨγρουρῇ ἱπιίξατίοη οὗἩ ἀηά ἀενοξίοη ἴο σγεαΐῖ τυύγίζεγβ οὗ δῇ δϑγίεῦ ρα: 
Ἔστι δὲ οὐ κλοπὴ τὸ πρᾶγμα, ἀλλ᾽ ὡς ἀπὸ καλῶν εἰδῶν ἢ πλασμάτων ἢ 
ϑημιουργημάτων ἀποτύπωσις. Τΐ8 σαποη ἴῆγονβ ἃ γὰν οὗ ἰίσῃξ ἀροῦ 
{πε βρεοίδὶ ρβϑυσποίορσίοαὶ ργορίθπι οὗ ἴῃς Αροσδίγρβε᾽ 8 γεϊδϊίοῃ ἴο 
ἰϊ8. ΟΟΤ. δηά εχίγα-σαποηίςαὶ πιοάοῖβ. ϑοῖηε σγεαῖ ψυγίζεγβθ ἰῶ ὄνεγν 
Ρεγίοά οὗ [ἰτεγαΐωγε αγὰὲ οὐἷν ἴο θὲ υὑπάεγβίοοά ἰῇ {πὰ ἰἰσῃξ οἵ ἃ 
Ἰοῃς 86γί68 οἵ ργεάθβοβϑϑβογβ, δηά {πε ργορῆεῖξ δοδῃ ἰβ οὔς οὔίμεβε. Ηἰβ 
ΔΡΟσΑΙΥρβε ἰῃ ομε ϑρεοΐ ἰβ ἔπε ἤπαὶ δηά γι Πἰαπὶ Βδβῃ οὗ {πὰ γεά 
Ἰίσῃξ ν μος μαά ρσἰεαπιεά ἔγοπι Απιοβ ἄόνγῃ ἴο ἔμε Μίαοσσαρεεβ. Ηἰβ 
αἴβηίείεβ. ἴῃ ροίπε οἵ ἔογηι, ἐγεαϊπιεπξ, ἀπά σαπαγαὶ δἰπὶ ἀγὰ σι ἢ ἐπα 
1)ς οὗἉ Πἰτεγαγν ργορῃεῖβ ψῇο, ἔγοπι Εζεκίεὶ ἕο ἔπε δυΐμοτγβ οὗ Ὀδηίεϊ, 
41}: Εβάγδβ, δά Βαγαςσῇ, δρρίεά ἐπεπιβεῖνεβ ἴο ἐπε βίδίεπηεπέ δηά 
τεβίαίεπιεηξ οἵ δροσαϊγριίς εβοπαίοίοσυ. Φοῆη β Δροσαίγρβε ἰ8 
Βεοκεά στ 4] υϑίοηβ ἰο ΕΖεϊκίοεὶ, Ζεοδαγίδῃ,. δὰ ἀρονε 411 Πδηίεϊ. 

11 ἔνο ἀβρεοίβ Ϊοδη γαβεηλ 68 8 ὑγοϊοῖγρε Ζεομδγίδῃ : (α) ἴῃ ἴῃς επιρίογ- 
ταεηὶ οὗ δη ἱπίσίςδτα βυτῃθο  δπ), ΜΠ ΐοἢ τηακδα ἰὸ ἀϊ ῆσυ]ς ἰο Ὀ6 δυγα ψδετῖε ἱπευϊ τοῦ 

ἐπάβ δηά ΠἸτεγάσυ ἀεοογαϊίίοη Ὀερίπβ, (δ) 'ἴπ πε δε οὗ βομεπιδιϊβπι (0 ἐχρίδίπ ὑγονὶ- 
ἄεπος. Ἐος τῆς Ἰδίίεσ, οὐ Οἰδβεῦσεο δι 8 δὲς Βεογμζοραῦμηρ ἀδν αἰξέεςί. Ῥγοῤῥείεη 
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Βυΐῖ Πίβ8 αβ8ε οὗ Παηΐε! Ἔβρεοίδι!ν ἰβ πογα ἤδη ἐπαΐ οὗ ἃ ἐξέἐέγαίδμν 

τεργοδυςίηρ ἱπιργεβδίνα δηά ροείὶς σοποδρίίοηβ ἔγοπι πε βξυαν οὗ ἃ 

οἰαβ8ίο. Εογ αἱ] {πε αγιίβεϊς αηὰ Ἄνθη γε ῆςία! ΠΙογαγν βῆαρε οὗ ἴΠ6 

ὈΟΟΚ, νὰ βῃουϊάὰ ψεῖίρῃ ἰξ ἴῃ τῃ6 ψγοηΐ βοαῖε8 ψεγε τὰ ἴο εϑβίϊ- 
τηδῖε ἰξ 48 ἴπε ποῦς οἵ δὴ δυΐπογ ψὴ0 8 πΊρὶν ἄγεν ἀροη βυσἢ ἐαγιεγ 

τηοάε]58 ἴον ἢἰβ ονῃ ἰδίαν ρᾷγροβεβ. Α8 σοῃίεπΊρογΑΓΥ γαρΡ 8 ἠοῖ ΟὨΪΥ 

Ῥοπάεγεά ονεγ ραββαρεβ {πὸ ἴῃς Ἐφσγυριείαδη ρίασιεβ, πες ργορῆεου οὗ 

Οορ δηὰ Μαρορ, δῃά ἔπε ορεηίῃρ νἱβίοη οἵ ἘΖεϊίεὶ, Ῥαξ ἐνεὴ δά 
εςϑβίδιίς νἱβίοπβ οὗ μεάνεη σγαπίεά πεηὶ (ο". Κ. 3.., 350, 879), 80 {πε 

Ργορῃεξ Φοῆη ψδ8 ἢοΐ ἃ πιεσγε Πἰτογαγν ἀγίβε ογ ἃ βιαάεπε οὗ ργορῆεου 

ΟΥ̓ 80 εὐἀϊΐον οὗ φαγιίοῦ ἔγαστηθηίβ. Ηδς νγ͵ὰβ παῖ, ρΡυῖξ 6 88 πΊογε. 

ὙΤνο ἔεαξζυγεβ οὗ Πίβ ὈΟΟΙ ἀϊδεγεηζίαῖε Ὠἰπλὶ ἔγοπι ϑιισῆ ἃ οἶδβδ8 οὗ 
νγίίεγβ ; (4) ἢῈ ψγβ ἃ ργορἢεῖ ἴῃ 8 οσγῃ ΨΑΥ, δηά (δ) Πίβ σοηϑβοίουβ- 
685 δά Ὀξεη 80 ρονεγία ν δϑδεσίεα Ὁν πε ροβί- Ἔχ! ς Φυάαίδβηι, 48 

ΜΕ] 48 ὉΚΥ σοηπίεπιρογαγυ Ὀε εἴθ, ἐπαΐ ἰξ 18 ἢοΐ ροβϑίρε ἴο ἀδγίνε ἢ.8 
σοῃοοσρτίοηϑ ἐχοϊ ϑίνεϊν ἔγοηι πόδα οὗ πα σδηοηΐοαὶ ΟΙά Τεβίαπιγεηΐ.1 

Τἤεβε ἔνο ἔεαΐζαγεβ ραγε δ! σοαίεβϑοθ. Α8 ἃ ργορπεῖ, ἢο 1688 ἔῆδῃ 
848 ἃ βίυάεηξ οὗ πε ργορῃεῖς δηά δροσγυρῆαὶ βογίρίιγεβ, θοβη δ6- 

1ἰενεά ἐμαὶ {πε ργεάϊςτίοηβ οὗ Ὠαηίεὶ νψεγε δὲ ἰαδέ ου ἴῃε ροΐηξ οὗ Ρείως 
[ὰ181Π1εΔ. ΤΠΐβ ψα8 {πα ἀββύγαπος ψῃϊσἢ ἀοπιίηαξεά ἢ ψ Ποῖε ἐγεαῖ- 

πιεηΐ οὗ ἔπε ΟΟΤ. ἴῃ σεπεγαῖ. [{ Ἐχρίδίπβ ἤον ἢῈ ἀρργοργίαϊεά απά 

ΔΡΡΙΪεά εἰπιε- ποηουγεά πηοβϑίδηϊς ργεαϊοϊτίοπβ ψψῃϊο πα σοηϑίάογεά 
τοϊεναηῖ ἴο οβϑυβ ἴππ ἴσας πηεββίδῃ, δηά ἰξ αἷβϑο βογνεβ ἴο δοοουηΐξ 

Ῥϑυοδβοϊοσίοα! ν ἕον ἐμ ἔογηι οὗ βενεγαὶ νἱβίοῃβ (ἐ.ρ.., παΐ οὗ οἢ. 1.), 
ὙΠΙΟἢ ἱΠΊΡΙΥ 4 τϊηὰ αἰγεδάν Ὀγοοάϊης ονὲγ βοπιε οὗ ἴπεβ6 ραββαρεβ. 

Α νε!!-κηονη ἰηβίδηςος οὗ (8 βυρρεβίίοη οἵ νἱβίοῃβ οοσαγβ ἰη Τεῦ- 

τυ]]απ᾿ 8 26 απίηια, ἰχ.: “ΕἘδὲ ποάϊα βογοῦ δρυά ποβ γειεϊδιοη πὶ 

ομαγίβπιαΐα βογιϊα, 4088 ἱπ δσοϊεβία ἱπίεγ ἀοχηϊηίσα 8ο0]]Ὲπιηΐα ΡῈγ 

(1897), ΡΡ. 6ο ἢ. (Ρ. 68: θεῖ Απιοβ ἀγᾶπρι εἰπ 1,ερεπάϊρεβ Ζυπὶ 1 ἰοδῖς, θεῖ ϑδοῃδι)α 
Βεγσβοῆι ἀδλ8 Ῥχγορτδπιτη). Οἡ ἘΖεκίεὶ 48 ἃ ὑσορῃοϊ ψο ἰογεϊοϊἃ ἐῆε Ἵοοπιὶπρ οὗ 

ΟΒσίϑβε, οὔ. Οἴεπι. Εοπι., χυῖ. σ. Τα ἰγρὶςδὶ δπά εβομαϊοϊορίςδὶ βἰρηίβοδηος οὗ τῃ6 

Ἐργριίίδη ρίαριιεβ ἐβρβοῖδ!  βεεπλβ, ἔσοπι ᾿γϑπ ει (ἰν. 27, 28), ἴο πᾶνε ἱπηρτγεββεὰ [8 
Αβίδεὶς πρεσβύτεροι. 

1 Τῇς δυΐῖδπος ποννβ ἴῃς Ηδεῦγενν οσὶ σ᾽ πη] ἃ8 νν 6} 248 ἴδε υχΧ (οσ, δἵ δὴν τδῖε, 
βοῖὴς οὗ Ἠΐβ βουγοθβ 40), Ὀὰϊ ἔπε {ΧΧ ᾳυοίαιίομδ, οἵ σαίμεσ τεΐεγθηοεβ (ϑινεῖε, ρὉ. 
οχχχν.οχἹν 11.) ἀπά τετηϊἰβοθηςε8---οσ πὸ ἔοσγαυϊα οὗ οἰϊδείοη οσουζθ--- οσσαβί ο ΔΠΥ 
(σ΄. 1. 7.» ἶχ. 20, χ- 6, χἰϊ, 7, ΧΙ, 7, χίχ, 6, χχ. 4, 11) πιδίκ ἃ ἀεἰ θογαῖς ἀϊνετρεποε, ποῖ 

τπηοχδηρίςὰ ἴῃ με Ν.Τ'., ἰονναγάβ νῃδῖ ννὰβ ἀρραγεπεν ἃ ρσε- Ομ τβείδη ατεεῖς νεγβίοη 
οὗ ἴδε Ἡεῦτεν,, δρρεοχίπιχαϊίηρ ἴο πε νεσϑίοῃ οἵ Τβεοδοιϊίοη (ραγεϊου]αγῖν ἴῃ Πδηϊεῖ). 
ΤἈεΥ ἴδὺ8 δπεϊςίραῖε ἴδε ἰδίες ργεἔεσεηος οὗ ντίϊεγβ “κα Οτίρεη ἔοσ ἴπε Τπεοδοιίοηϊς 
Ῥδηΐεὶ (οἷ. ϑαϊσηοη 8 Ἱπέγοά. ἐο Ν.Τ΄ν, ῬΌ. 547 ἴ., ἀπὰ ϑινείε᾽ 8 ]πέγοά. ἰο ἐᾷε Ο.ΥΤ. ἐπ 
Ογεεξ, ρΡρ. 46 1), οἵ εἶβε {ΠεῪ Ῥζονε 1μαΐ ἢς νγᾶβ ἰγαῃϑδείηρ ἀϊγεσεὶν ἔτοτῃ ἴῃς Ηδῦτενν 
τεχὲ (80 σ.ρ. ἴῃ 1. 6, χί. 4), χῖν. 8, 18). Εοτ ἰπβίδποεβ οἵ ςοπηροβίς Ο. Τ᾿ τεπληἰβοεῆςεβ 
ς΄. ϑεῖνγη, ΡΡ. 62-64. 
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ἐαβίεϑβίη ἰῃ βρίγίξα. ραξίζαγ; σοημεγβαΐαγ ουπὶ δηρο 18, αἰἰα αδηάο εἰίαηι 

σα Ὠοπλίηο, οἴ υἱάεξ εἰ διάϊξε βασγαπιεηΐα, εἰ αυογυπάδηι σογάᾷ 

ἀϊηοβοίξ, εξ τηεαϊοίηαβ ἀδβίἀογαπείθαβ βυδηλει. [δπὶ ἀεγοὸ ργουΐ 

βογίρίαγαες ἰεφυαπίας δυῖ ρβαίπιὶΐ οαπαηΐαγ δυτ δἰ οσυτίοηῈ8 ργὸ- 

ἑεγυαπίαγ δαξ ρεξτίοπεβ ἀεἰεσαπίυν, [ἴα ἰπάς πιδϊεγίας αἰδίοηϊ 8 8ι0- 
τηἰϊηϊβεγαηζωγ᾽, Μπέη Φομη᾿β βοὰ] 15 βιϊγγεά ἴοὸ ογεαξζίνα νυἱβίοῃ ογ 
Ργεάϊοιίοη, ἰξ ἰ8 αϑυδ}}ν βοπχεϊῃίης πε ἢ88 πεαγά ογ γεδά ἰῃ Ὠδηίεὶ οσῦ 
ΕζΖεκίοὶ τ ιϊοἢ 8 πχονίησ οα ἴῃς ἔασε οἵ ἔπε ψαΐεγβ. Βαῖ {Πἢς ἔογηι 
ἔδκεη ΌΥ 8οπὶεὲ οἵ ἔπε ογϑοῖεβ σαηποῖ Ῥε εχρίδιηεά βἰπιρὶν ἔγοηι 
Πα βαογεά βογίρξυγεβ, δηά ἰξ ἰ8 πεγεΐογε πεοδββαγυ ἴο ἀεβῆπε βερα- 

γταΐεϊν δηὰ πιογε ργεοίβεϊν εδοῦ οὗ ἔπε ἔεαΐαγεβ ψῃϊοῆ μαννα Ῥεθῃ 
γυδβὲ τηεηεϊοπεά, ἐνεα ἐμπουσῇ {πε ἴογπιεγ πεσεββαγιν ἰηνοῖνοβ {Π6 

Ιαἴίογ, 
(α) Τῆε πιίπά οὗ ἃ ργορδεῖ {πὸ δοδη ἰβ, ἰη γογάβνγογί μ᾽ 5 ρῆγαβε, 

“ἃ ξεεϊίης ἱπέε! δος,’ σῇ ἰπβεϊησείνε! Υ επηθοάΐε8 ἰάθαϑ π᾿ ΒΥ πΊ00]8. 
Τουρδε γἰβεβ Ὀεΐογε ἰξ ἰῃ ρίοϊογίαὶ βῆαρε. ϑυπιροῖβ αγὰ ἰάδα δπά 
Ρίοΐαγε δ οπσε; πεν εροαν Ὀεϊἰεῖβ δά αγὲ αἰ8ο γϑα 88 οὗ ἃ 

μίηά, Οοποερείοηβ οεἰοξμε ἐπεπιβείνεβ ἰη νίνίά τεργεβεηϊδείοηβ ψῇῃίσῃ 
ἅτε εδεοξίινε εἰμεν οὐ δοσουηΐ οὗ ἐπεὶ γαάϊτίοηδὶ αϑβοοίείοηβ οὐ 

ἔγοπι π6 αρίπε88 οὗ {παῖς σοπεεπιρογαγυ δἰ αϑίοηβ, [πουσῇ [ἰ 18 οἴζεη 
ἀϊῆσαϊε ἴον ἃ πιοάθγη γεδάεγ ἴο ἑδέῃποπι {πεὶγ ογίσίη ἰῇ πὰ τρίτο 8 

ταϊηά οὐ ἴο αϑείηιδίες πα ργεοΐβε γεϊδείοη Ὀείνεε {πε Ησυγαῖίνα 
Εἰεπιεπὶ δηά {πε ἀεβηϊίϊς ἰάεα ψῆϊοῃ παΐ εἰαπιεπὶ ἰ8 ἱπίεπάεαά τὸ 

εηβῆγίης Τῆς αἰ συν ἰ8 ἀουδ!εά πτῆεη, 45 ἰπ ἐπα ργεβεηξ σαβα, γα 
Βανε οσσεϑβίοπαι! νυ ἰο ἀδαὶ σὶεῃ δη εοϑβίαϊίο ἐχρεγίεσησαε. Τῆε πιαίεγίαὶ 
ἴο δὲ ἱπίεγργεῖεά ἱποίθἀεβ με γεβεοξίνε νογμίησ οὗ πε ργορῃεῖ᾿ 8 
τηϊηά ἀροῦ ἃ ργενίοιιβ πγχεπίαὶ σοηάϊτίοη, (δ [ἰτεγαγν ργεβεηςπιοης 

(στ βοηια ἐχραηβίοηβ, γεαγγαησεπιεηΐ δηά ἐπ 6}} 8 πιεη Ὁ) οὗ νγῆδ 

Ὧδ ΓΕΠΊΘΠΊΡΟΓΒ ἴο πᾶνε 8δεη ἱπ ἴπε δχαϊϊοά τπηοπιεηΐβ οὗ γἀρίυγε, 

τορεῖμεν σία ἴῃς ἱπιργεββίοηβ ργοάυοεά Υ ἴπε686 ὥροη ἢἰ8 ἰαῖεῦ σοη- 
βοίουβϑη688. Τῆς Αροσεαΐίγρϑε ἰ8 ποῖ ἃ σοπείπυουϑβ νἰϑίοη, ἴῃ ραγῖϑ, ἰξ 
ἷβ ποῖ 8 νἱβίοῃ δὲ 411. Τἤαγε γε γῃδρβοάϊεβ ἴῃ ἰξ, θαῖ ἰξ ἰβ ποῖ ἃ 

γβαρϑοάνυ. Οσοδβίοπαιν 6 ργορῃεῖ βρεδῖβ δ8 ἃ οούπβειογ, οὐ 

νυτῖεβ 88 δὴ εἀΐϊΐογ οὗ δαγιίεγ ἔγασπγεπίβ, οὔ οασαΐαῖεβ πα ἕαΐζαγε 
ἰπ τεγηβ οὗ ἰγϑάϊκίοηδὶ Ἂϑοῃαϊοίοσυ. ΤῈ νεγῪ εἰαδογαξίοη σἱτῃ 
νυ σἢ ἐπα ἀοζαί 8 αηά ἀεϑίσῃ οὗ {πε Ῥοοῖς ἀγα σψογκεά ουαξ ρῥγεοϊιεβ 
ΔΩΥ ἰάεα οὗ ἰξ 48 ἃ πιεγε ἐγδηβογίρε οἵ νἱβίοῃβ πυγίξεπ ἤδη ἔπε βεεγ᾽ 8 
ΤΑΕΠΊΟΓΥ γγ88 ἔγεβϑῃ, ἔνε που σῇ βοῖηα ρῇγαβεβ ψεγῈ 8εῖ ἀούγῃ 88 γα- 
Βεοῖίνε οὐ εαϊϊογία! σίοββεβ. Αἱ τῆς βᾶπιε εἰπια, τπ6 παοίευβ δηά ἴῃς 

οτγίρίη οὗ ἐς Ῥοοῖ αγὰ ἱπεχρὶἰσδδίε ἀρατγὲ ἔγοπι μα ργεβιιρροβίείοη οὗ 

10 η τῆϊ8 ρονγεσ οὗ ἴδε ροεῖς Εδϑβϑίδεγηῃ ἱπιαρίπδιίοη, δἱ ςεγίδίπ βίδρεβ οὗ ουΐξυτε, 

ἴο ΑἸ] βεηβυουβ ἕογπδ νυ" ἃ Πίρῃες σοπίεηϊ, 8ες βοπιε δά πιῖγαδ] 6 τεπιασκβ ἰπ Οδίγά 8 
Ἑυοϊμέξοη οΥ εἰ ρίον, ἰ. 287 ΗΠ, 
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ἃ ἀεβδηϊξε τεϊϊρίουβ εχρεγίεησε ψῃϊοἢ αβϑιιπιεά ἴῃ ραγὶ {π6 ἔογπὶ οὗ ἃ 
ἴγᾶησα ογ γαρίωαγε. ΜΔ βίοη ἤογε, 88 εἰβενγιεγε, ἰῃ ρος γρίίο Πἰτογα- 

ἕαγε 8 οσσαϑίοηδ! {πα Πἰαγαγν ἔογπὶ οὗἨ δ᾽εβογν ἀπά ἰγαάϊτίοη ; Ῥαξ 

ποῖ αἴνψαγβ. Τῆς ρϑυοποίοσίοδὶ ργοδίθηι 8 ἴο Ὄχρίδίη πε γαεϊδείοη 
Ὀείναθη ἐπῖ8 ἱπηθγ σοηβοίουβηθ88 οἵ ἰηδβρίγαϊίοη δηά {πὲ ουγίουβ 

ἱπγχασίπαξίνα ἔογπιβ ἰῇ σνῃίοἢ! (Πδ ργορῃαῖ βεαηγεά ἴο τὨίηῖς ἰξ ποεάξα! 

ἴο ἐπιροάν ἢἷβ Ομ τγίβιίαη σοποδριίοπβ. Ηδ επιρίουβ ἃ ἰαγβᾷα παπΊρεῦ 
οὗ βυρρεβίϊνε ἤσιυγεβ δηά πχείλρθογβθ, ἄγασσῃ ἔγοπι (ἢς ΟΙά Τεβιαπιεηῖ 
δῃὰ εἰβενἤεγεα, ἰῃ βρίξε οἵ ἐμεὶγ Πταγὰ] ἱπδάδαυδον ; Π6 86 ρῃδηΐαδβ- 

ταδροτία ἰξ ἰ8 ἱπιροββί]6 ἕο γεφαγά 858 πιεγε βυπιῦοἱβ, Ὀαξ οὐ ἔα οἴδπεγ 
Βαηὰ {πεῪ αγὰ μαγαϊν ἴο δε ἰακθη ΠΠπ γα ν᾽ ἴῃ τπ6 οα86 οἵ Φοῆηῃ δηΥ͂ 
τοογα ἔπδη παῖ οὗ ἴῃς ἰαΐεῦ ργορῃεῖβ οὔ Φυάαίβηι (οὐ, Εἰεἢπι5 Με5- 
σἰαπὶο Ῥγοῤῥδον, Ῥρ. 228 ἔ.) ἔγοπι ψῃοπὶ πε Ὀογγονεά πιδην οἵ {δεηι. 
Οὔἴξη {πε Ὀεβὲ αν ἴο εχρίαίη {ποπὶ ἰ8β ἴο ἰεῖ ἴπεπὶ ἀρρϑδὶ ἴο ἴδε 
τε! σίου β ἱπγχαρσὶπαϊίοη, βίπος ἰξ 8 ἰπ ἐΠ8 τὰν παῖ ἴπῸῪ ἀγὲ {κεὶγ ἴο 
ἀἴβοίοβε δὴν ρεγηδηεπξ γαίῃ οἵ ψῇϊοῦ {παν πιᾶὺ ὈΕ δὲ οησε {πα 
νεβίαγε δηά (ῃἢς νεῆϊοῖϊθ. Βαΐῖ ψἤδίενερ ΠΟΥ γα, ΠΕῪ ἀγὲ βυσρεβίίνα, 
ποῖ ἀορηιαῖίο ; ἔΠΕΥ ἀγα ροεῖίς οοοῆοϊεηΐδβ γαῖμεγ ἤδη ἰορσίςαὶ ἀεβηίΐ- 
εἰοπβ οὗ ἔπε δὐξποτγ᾽ 5 ἑα ἢ. 

Τῇε σοπιραγαίίνε ἰπάερεηάεηοσε ψ τ πίοῃ, Ππκὸ ἴῃς ῥρβδ] πιἰβὲβ (οὐ. 
ΟΠμογηςε᾽ 5 Ογὶρὶη οἿ δε Ῥεαϊέεγ, ρῬῃ. 285, 286), ἢε οσσαβίοπα Ἵν δπι- 
Ῥίουβ “ δηςῃγοροπιογρῆίο, οὔ, ἰδεῖ (8 ΒΔὉ δὲ οποε, πηγίῃπίο ἐχργεββίοηβ, 
ἰ8 ἃ σοηβεαάεηοε οὗ ἔδα 8βεῆβε οὗ γεϊσίουϑ βεσυγίὙ τυ σἢ δηϊπιχαΐεβ 

δΐπι, ΤΠεβε εἐχργεββϑίοηβ πεῖρεά οὐ ἢἰβ Οἢγίβϑιίδη σοηβοίοιιϑῃεβ8β ΌΥ͂ 
ἐδεῖγ νἱνίά τεα 8πὶ δηά ἐπεὶγ τἰπχε- οπουγεά «ββοοίαςίοηβ ἴῃ πε οἶγοῖ 68 
ἴον ψῃΐοῃ ἢς ψγοῖς. Ηδ οουϊά ἐπιροάν ἰπ {Ππ6πὶ βοηϊε ἄεερεγ ἐγυϊῃβ8 

οὗ δἰ οσψῇ ἕαϊτῃ. [Ιἡ {Πϊ8 ψεῖγά ποῦ οὗ ἑαπίδϑυ, ρεορίεά ὃὉγ ἃ γἰοῇ 
Ονεηϊαὶ ἱπιασίπαϊίοη πίε βρεοῖγαὶ δῆαρεβ δηά ὑποουῖῃ ἤρυγαβ,, 
σῆεγα δηρεῖβ ΗἸ, εαρίεβ δηά αἰΐαγβ βρεαῖ, ἀπά πιοηβίεγβ γίβε ἔγοπι 
868 δῃά ἰδηά---ἰη ἃ τνογὶά οὗ {Π|8 Κη πηδὴν Αϑβίαϊτίς ΟΠ γι βείδηβ οὗ ἐπα 

αῷε ενίἀδπεν πεγα αἵ Πποπιο, ἀπά ἔπεγε ἴπ6 ργορῃεῖ 5 πχεββασε πδά 
ἴο ἢβηά {πεπ]. Οἰξεη {πα ροϊηξ οὗ δὴ δ αβίοη [168 ἰω δοπια ἢ4]- 
ζογροϊίεη σοηπίεπιρογαγυ Ῥεῖ εῖ; ἔπε ἴα γπΊΒ οὗ ἰξ πιὰὺ δε βυρεγβείξίουι8 
δηουφῇ, δας (πα αἷπὶ ἰδ ργεάοπηπδηςν βρίγίξυα!, Αἢ δρὲ {Πυϑεγαξίοη 

οὗ τηΐ8 ργοσεάυγε ἱπ ἴπ6 ϑρῆεγε οὗ ρορυΐαγ γεϊ σίοη 18 αἴογάεά ὃν 
Γυτμεγ᾽ 8 γε] ]-Κποσσῃ ὑ8ὲ οὗ πε βιυρεγβείκίοη ρους ἔπε ψοοά οὗ ἐπα 
οὔοβϑ8. κ",ἼἼ,Ἰῆε ογοβ8 οὗ Οἤγίβι," ἢθ ψ7είϊεβ ἰῃ οπα οὗ ἢἰβ ἰεϊξθγβ, “8 

φαγίεά {πγουρσπουξ 411] ἐπε πψογὶά, δπάὰ Ὄνεῦν οτς πιϑεῖβ στ 8 
Ρογίίοῃ. ο ποῖ γοι ἐπεγεΐογα γοϊεςξ ἰξ, Ῥαΐ γαῖπεῦ δοσερί ἰξ 48 ἴῃε 

ΔΈ νεη ρτοίθβαυς βυτηῦ 18 οὗ δὴ Οτίβηςαὶ σαϑὲ ψουὰ ἀρρεδὶ (ο Ηε]]επὶς τεδάθτβ 
Ψ8Ο Μέγα ἐἈπλ]]Π1Ατ, 6. 5., ἱὮ τε ΓΆρτεμις πολύμαστος οὗ ΕΡΠεβι8, Οοἡ ΠΟΒ6 βιαίας 

νυϊηρεᾶ Ὀ0118 δηὰ ταπιβ ἄρρεᾶγ (ο7. ρος. ἰν. 5 ζ). 
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τιοβὲ ΠοΟΙν γεϊίς, ἰο θὲ κερί, ποῖ ἰῃ ἃ ροϊά ογ ἰΐνερ ομεβέ, ραῖ ἰῇ κα 
φοϊάδη δεαγί, [πδξ ἰ8, ἃ πεαγί ἱπιραεά ψῖτῃ σεηῖ!ε σπαγγ." Ηετγε νὰ 
δανε ἃ Οἢγίβείδη πηεββασε σουοῃεά ροεςςα!ν αηά οἴδοςίνεῖν ἴῃ [ΕΓΠΊ8: 

οὗ ἃ ἴδῃ αγ βαρεγϑβεκίοη πίοἢ πείῖπεῦ [6 γ ον ἢΐ8β γεδάοθγβ δηγ" 
Ιοῦζοῦ βιαγεά. Α βἰπ)αγ ἐχρίαπδιίοη πιὰν ἤαϊγῖν Ὀὲ ἀρρὶἰεά πον δηά 
δ ἰο Φομη᾿β ροείίς αδε οὗ ἴδε βυρεγβεϊξίοηβ αροιε δπιαϊείβ, [4}18-- 
τηδη8, βεογεῖ παπιθβ,} δηά (ῆς [Πκὸ, αἰ ἐπουσὰ ἰξ 18 οἴζεη ἃ ἔαϊγ χυεβιίοη. 

Βον ἴαγ ἢἰβ ἰαῆσυαρσε ἰ8 ἰαάεά πιείδρῃογ, απ πϑεΐμεγ ἢε ἀϊά ποῖ 
δἰῃσογείῃν αἰίδοῇ ἢἰπΊ86 1 ἴο βοπλε οὗ [ῃς συγγεηΐξ Ὀε]εἴβ νἰσἢ ἀαηάοτ-- 
Ρίοὸρ Πιίβ ἱπιασεγγ. Οἰδεγνίβε νὰ πιυϑὲ αἰΐονν παΐ ἀεδίδιίβ αγὸ οἴεῃ 
υαβεά ἔογ {πεῖν ροεξίοα! ἱπιργεββίνεηθββ, ἢ ἀερεηάβ οα ἔῃ6 ρονεῦ 
οὗ βιαγείησ οἷά «βϑοςίβιοηβ δῃά οὗ βυσρεβιίηρ αἰπΊ, πιγβίεγίουβ Ὀε 16 8.. 

Ηΐ8 τεϊδξίοη ἴο ᾿ίβέογυ ἰδ εαυδν ἔγεαε. Νοιίῃίησς οου!ά τε] θὲ 
τῆογα [οήυπε ἴπδη ἕο βύρροβε ἐπαΐ ἢε ἰβ σονεγίν σοηνενίης ροϊ εἰσαΣ 
ἰηϊογπιδίίοη ἴο ἢΐβ γεδάεγβ, ογ ἰαθογίοιβὶν βρε!!σς οὐἕ ἔπε σουγβε οὗ 
Ργονίάθηςσε ἔγοπι πε ρο εἶς 8, νψαγίαγε, ἀπά τηεζεογοίοσυ οὔ ἢἰβ ἂρε. 
Ηἰἰβίογυ ἀοεβ ποῖ πτονε ἰῃ πεαΐ βυϑβϑίεπῃ8 οὗ βενεη, Δηά ὄνεῆ δροσαϊ γρεῖς 
Ῥγορδεου ---ον 41] 8 αγεῆςία! ἀορσηχαβ αηά τεηάεηςν ἴο ργοάμσοε Δη ἱπ1- 
ργεββίοῃ ὈῪ πιεβϑῃβ οἵ ργεάϊοξίοη---ἔογπβ πο οαἰεηάδγ οὗ εχαςΐ Ἄνεηΐβ 
ἴο ςοπΊα, πιυσῇ 688 δὴν σῃγοηίοϊα οὗ γεσεηΐ Ὠαρρεηίησβ. [ξ [8 πα 
ἀορπιαῖίς ργοσγαπηπιε ψῃϊσἢ 8 ἀρρεγπιοβὲ ἰῃ ἀροσαϊγριίς. ΤΠ βεογ, 
ὈΥ νἱγίαε οὗ δἰβ ἰηπεγίιεά ἰάδαβ, ον πον εχΐεγηαὶ ἐνεηΐῖβ πιαβὲ 
τονε ; ἢίβ8 βοῃεηιαίίβπι τνὰ8 τῇογε [0 ἢἰπὶ [ἤδη δηγιπίησ εἶβε, δηὰ 

118 δοσουηΐβ ἔογ ἔπε ἰαῦσε παρσαάΐο εἰεηηεηξ ἰπ βυασῇ νυγίτσδ (οὕ. 

Βαϊάἀεηδρεγρεγ, 100, 117 ἢ). Βαξ Φοδη᾿ 8 ργορδεῖξίς ἱπηρυΐβα ἴῃ ἐπε 
τενεϊδείοη οὗ Φεβυβ ἴο δἷβ βρίγίξ ονεγϑογε [ἢς ἰεπάεπου ἴο γεβὲ ἐπε 

ψεῖσῃς οὗ Πἰβ πιεββασε ου ἐχαςΐ ἀϊἰβοίοβυγεβ οὗ δε ἑαξζυγε. “Ἐογ {πε 
πια88 οὗ δίβ δυάίεπος,᾽" Οεογρε ΕἸιοὶ βαγβ οἵ ϑανοηδγοία (Κομοία, 
ςἢ. ΧΧν.), “411 ἔπε ργερηδπου οἵ ἢίβ ργεδοῃίηρ ἰδ ἰῃ ἢΐβ βέγοηξ 

Δϑβογίίοη οὗ βυρεγηδέυγαὶ οἱαἰπιβ, ἰῇ 8 ἀδεπυποίαίογυ νἱβίοῃβ, ἰη ἔπε 
ἔαϊϑε οεγεςυαάα το σάνε δἰ8 βεγπιοηβ ἴῃς ἱπίεγεβδὲ οὗ ἃ ροϊϊείοδὶ 
Ὀυ]ειη." ΦοΠη᾽ 8 ἑογεοαβίβ, βυςσῇ 88 ἴπεν Μέγα, ἀἱά ποῖ αἰπι, αἵ δῃν 
ταῖς, αἱ ἴῃς σγαιβοδίίοπ οὗ συγίοβίγ, δῃά ὄνεὴ ἢἰβ ἀορπιαῖία ργο- 
διαίτης 88 {{{||6 πῖογε ἴδῃ 4 ἰγβάϊοηδὶ ἔογπιὶ οὗ Ἔχργεββίηρ [18 
ΔὈδβοϊαΐε σογίαίπν ἴπαξ πε Οοά οὗ Φεβϑυ8 Οἢγίβε σουἹά σοπαμονῦ εν]]. 

(ὃ) 458 ἃ ργοάυςϊ οὗ Αϑβίαϊτίς (γι βείδηϊν ἰονναγάβ ἴπε οἷοβε οἵ δα 
βγβί σεηζαγν, Π0 1688 ἤδη ἃ5 ἃ τηεηρεγ οὗ ἃ [ἰςογᾶγν οἶαβ8 ψῃϊοἢ να 8 
ἀϑ0λ}ν πεϊεγοσεηεουβ ἰη οϑοπαίοϊορσυ, ἴῃς Δροσαῖίγρβε ἔαγέπογ γεδεςῖβ 

τῃς τε] σίουβ. βυπογειβηι το ργεναίεά Ἵϑρεοίδ!ν ἰῃ Ῥηγυρία δπὰ 

Ῥεν]ερεβ οὗ ἴΠ6 Ὀἰνίπα οὐ δἔϊεσ ἀθβδίῃ, ἱπβιεδὰ οὗ ἴῃς ραρδη οὐυἱὲβ τὶς ἘΒῈΥ 
δὐγατε. 
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{δε βυγγουπάϊησ αἰδέγίςϊ8. Τῆς νἱϑίοῃβ οὗ ἴῃς ῬΟΟΙ αγὲ ἔγεαυεηίν 
Ρυξ ἰῃ τογη8 οὗ ἰοσαὶ δηά σοπίεπιρογαγυ γεϊ σίοη. Ενεη ἴδ σοπίουν 
οὗ ψαΐ ἀγα δρρδγεηΐξν Οἱά Τεβίαπιεηξ γεηλίηίβοθπσαβ 18 οσσαβί ΔΙ] 

τηοάϊβεά ὃὈγ ἔπε οοἸαίεγαὶ ἔογείσῃ ταπάςηοίεβ ψῃΐςῃ ρεγηγχεδίε ἁ ροβῖ- 
Ἔχ Πς Φυάαίβηι, εβρεοία!ν δἰοησ ἀροοδίγρίίς ᾿ΐπεβ (οὐ. ΟΠογης᾿ 8 Βὲδίε 

Ῥγοδίορηις, 70 ἴ.). ὙΤῆαβ (4) ες Βαδγίοηίαη Ῥασισγοιηά οὗ βενεγδὶ 

σοποερέίοῃβ 1 8 πον γεσορηΐβεά οὐ 41] παπάϑβ (8εε ποίβϑ οὐ ἱ. 4, 20, ἱν. 

7, 8, ν. 6, νἱ. 1 ἢ, χί. 11, χίν. 6, χίχ. 7, 16, χχί. 1-2, 18, χχίϊ. 1, 16). 

Τῇε φηοϑεἰςίβηι οὗ Α514 Μίίπον ἀυγίησ πε βεοοπά σεηΐυγν γενθαὶβ ἴμ 6 
βιιγνίναὶ αηά δἀδρίαιίοη οἵ πιογε ἤδη οπδ ἔεδξιγε νος ἢ νγὰβ αἰ ἰπγδῖεῖν 

ἄμε ἴο Βαδγίοηπίαη πιγίποίοσυ οὐ δϑίγο-πεοίοσυ, ἀπά τῆς ργενίουβ 
ἀενεϊορπιεηΐβ οἵ Φυάαίϊϑηχ Παά «αἰγεδάν δϑϑίπι διε ἰάεαβ ἔγοπι {πῸ 
οἷάεγ βρεσυϊαιίοηβ οὗ ἴῃς Βαρυ])οηίαηβ. (ὁ) Αἰοὴρ ψίτῃ ἢ 8, ἐγαϊξβ 
ςογγεβροπάϊησ ἴο δηδίοροιιβ σοποερίίοηβ ἰῃ Εργριίδη γε σίοη ἀγα 
[Αἰ γῖν σοπηπίοη (866 ποῖεβ οἡ ἱ. 8, ἰϊ. 7, 11, 17, 26 ,, ἰν. 8, 9, ν. 18, νἱΐ. 

16, χὶ!., χἷν. 5, χν. 6, χχίί. 4, 16). ΤῊΪΒ ἰβ παγαάΐϊν βυγργίβίησ, ἃ8 Εφυρ- 
εἰαη ΡῬγορῆθου ργοῦδθίν αϑεοίεά Ηεῦτγενν ργοόρῆεουν (ολ. ΝΠ οθη ἴῃ 

Ἡδεγηιες, 1905, 544 ἢ), 45 1Πε γεϊατίοηβ θεΐνεεη Αϑία Μίπογ δηά Εσυρί 

ψέγε οἷοβα, δηά 48 ἴῃ ἰαϊξεῦ σουμπίγυ ψγ48 πε πδΐζυγαὶ ἤοπης οἵ εβοδδ- 

τοϊοσυ.2 (.) Τῆοε Ηεϊϊεηὶς ἐγαϊῖβ, (πουσῇ ἔενγεγ δηά ἰαδίηζεγ, ἀγα ποῖ 
ἱποοηϑρίουοιβ (οὐ, ποΐαβ οὐ ἰΐ. 17, ἱν. 11, νἱΐ. 9, 16, νἱϊ, 5, ἰκ. 11, χί!., 

χν. 6, χχ. 8 ἢ), Ὀυὲ βρεςῇσα!ν Ογρῃίς ἔεαΐζαγεβ (οὐ. Μαδβϑ, Ογῤήεις, 
1895, ρρ. 250-261) ἀγα βσοάγοοὶν γεοοφηίβαδίε. (4) Τῆς Ζοτγοδϑβίγίδῃ ὃ 

1 Ἐβρεοία ν δεπίηὰά χίϊ. (οὐ Οαἰπιεβ, Κευ. Βιίδιέφιε, τοο3, 52-68, ἀπά ]εγεπιῖα8, 
ΡΡ. 34 1). Βιυξ ςοβπιοίορίςα! ἰγαὶῖβ οἵ ἐγαάϊτἰοηβ ἔγοπὶ Βαδγ]οπία νν1]] ποῖ εχρ᾽ αἱπ τπ 6 

εητῖσα ἔογπὶ οὗ πὶ8 ογδοῖς (ογ. Ομαυπε᾿β Βέδίς Ῥγοδίφις, 195-207, ἀπὰ Κομῃ)πῃοίεσ, 

ῬΡ- 72 4), ἀηὰ ἐνδεῆ εἰβενῆεγε πεν Ὀγεαῖς ἄονγη. Τῆυβ ἰξ 15 Ἔχίγεπι θῖν φυεβιίοηδὈ]ς 
ΜΠ τὴς ΒαὈγ]οπίδηβ δὰ δην ςοποεριίοη οὗ τῇς πλ]Π]εππί ᾽πὶ οσ οὗ ἴῃς ταβυσγεσιίοη οὗ τ 8 
ἀελά; τῆς δοουδίηρ ζαποείοη οὗ τῆς ἄεν!!} ἰ5 δϑβεηιϊ ἔτοτῃ Βαδγίοπίδη [Ππθοϊορυ, 48 ἃγα 
ἴμε ἐεδῖαγεβ οὗ χι᾿ϊ. σ1- 17; δηά τε Βαδυϊἱοηΐδη οτἱ βίῃ οὗ τῆς μεάνεηϊν ἰεπιρίς 86. πὶβ 

ἴο Ῥ6 ΒίραΪν ἀουδεξα! (υγ. Ρτοΐ. α. Β. ατὰγ ἰη Εἔχῤος., τοοϑ, Μδυ- πε). 
3 Ἠεγπιδβ, ἴδε ποχὶ Δροζδίγρβε οὗ ἴῃς εαῦὶν σμυτγοῖ, ἰ8 τἰρεὰ δὲ οὴς ροϊπὶ ὉῪ 

118 ἰηἤμεηςς ((}. Κεἰ: Ζεπβιείη᾽ Β Ῥοῤριαμάγες, 12 ἴ). Το οοςυρακίοη οὗ ἴῃς Ογοϊδάεβ 
Ιεὰ ἴο ἴδ ἱπιτοάδυςτίοη οὗὁἉ πᾶν Ἐργριείδη ἀεἰτῖεβ ἰπῖο ἴῃς Ιοοδὶ ουἹῖὰβ Ὀεΐνγεθη 308 
δηὰ χ46 8.-. (ο΄. Ε. ἩΠΠΣς νὸπ Οδεγίγίηρεη᾿ 8 Βείἐγάρε κεν αἰέοπ Οὐεολ., ἴ., τοο2, ΡΡ. 
218 4), ἱποϊυἀΐπρ ποῖ ον 1518 δὰϊ τπαϊ ᾿νογβῃίρ οὗ πε Ριοϊεπιῖεβ νυ Ὠίοἢ, ἐ.6. ἰη ΤΠετα 

(ο΄, τἴπε βδπι6 υυτιτετ᾿ 8 Τ λέγα, ἱ., ΡΡ. 237 1) ἰοςῖεγεά (ῃε ἰδέδς [πηρεγὶδὶ ου]τὰβ οὗ Εοπια. 
ϑοπὶς ἔωσίμεσ Ερυρίίδη ρδγα εἶθ ἀγα οοϊεοιεὰ ὉῪ Μίβ8. Α. ατεηῖοι!] ἴῃ Τὰς Μομὲςέ 

(1906), 179-2οο. 
3 Τῆς ΕπρΠ 58} τεδάθγ τῆδυ οοηϑυΐὶ Ργοῦ, Μουϊοπ᾽β ἀγεςς οὶ “" Ζοτγοδβιγ δηΐϑγῃ"" 

ἴῃ Ηδβιείηρϑ᾽ δέοέ. Β.,) νοὶ. ἷν., ΕΒ. Βὲ. ἵν. 5428-5442, 1ἱρμιίοοι 5 Οοἱοςείαης, ΡΡ. 

385 ἢ), ἀπά δηδη (ρρ. 470 ζ). 1 πᾶνε βιαϊεᾶ δπὰ ἀϊβουββεὰ ἴῃς ρεπεσαὶ ενίάθπος ἱπ 

Ἡ. 8... τρο3-τρο4ᾳ. Τῆς Ὀεβι ἱηνεβεϊ ραϊίΐοπβ ἀγα ἴῃ τῆς ζαῖν. ζῶν ῥγοίεοέ. ΤΛεοϊορὶε, 

ὃΌγ Ηδρβομπιᾶπη (1870, ρΡΡ. 203-245) ἀηὰ Βτδηὰϊ (1892, ρὈ. 405 ἔ,, 575 1.) τεβρεςίνεϊγ. 

(7. αἴβο Βδκίβη δπὰ ϑίανε (8 :οὴ). 
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ἰηδαδησς ἰβ βέγοησίν πιαγκεά, ἐπουρῇ ποξ 80 βίγοηίν 88 νϊεεγ, ἰῃ 
Βίβ ἰδΐεβὲ νοΐαπηε (ρρ. 29 ἔ., 68 ἔν, 86 ἔ., 116 4), νου]ά πιαίκε ουξ. 
ΤῊ ΐ5, {|π ὸ ἔπαὶ οὗ Βαδγ)οηΐα, γεϑοπεβ Ῥδοΐς ηοΐ δἰ πιρῖν ἴο {πε ἱπάϊγεος 

σἙἤδηηεὶ οὗ ἐπα ροϑβί-Ἔχι!ς Ψυάαίβηι, Ῥυαϊ Δρραγεμεῖν το δὴ δἰπιοβὲ 

ἀΐγεςξ γεϊδεϊοηβῃΐρ. [ἢ Ζογοαδβίγίδη δηρεοϊοίοσυ ἀηὰ Ἵβοῃπαίοίοσυ δίοης, 
ἴον Ἔχαπιρία, ἀοεβ δηγιῃίηρ δάδαμαΐῖα οογγεβροηά ἴο {πε βογῖ οὗ σοη- 

σαρείοῃϑβ ψῇῃϊοῇ ἴῃ ἐπεῖγ ργεϑεηΐ παρε ἄγε ρεσα] δ, ογ δἰπιοβὲ ρεσυϊαγ, 

ἴο τῆς Αροσδῖνρβε : υἱΖ. ([.) τῆς δἰηάίησ, ογ᾽ ποοβίηξ οὗ {πε βεηά (χχ. 
1 ἢ, οἱ, 5. 8. Ε., ν. 19), ([1.) τῆς δ] αβείηρ οὗ ἐπε τῃἱγά ραγέ οὗ ἴῃς εδγίῃ 
(νυ. 7 Ε., φξ. 5. Β. Ε., ν. 164, ψπεγε τῆς οἰϊπιαχ οὗ ἴῃς εν] βρί γι 8 

“ΟΓΚ 18 ἐπδῖ “δε τοοίς 48 πηιιοῇ 48 οπα-τῃίγά οὗ ἴπμ6 Ῥα8ὲ οὗ πε βν ἰῷ 

8 ἀονψημναγά ἀϊνγεςξίοη, ἱπῖο ἃ σοηῆηεά δηά οσδρίϊνε βίαζε ")), (111.) τῆς 
βενεῆ βρίγί[8 οἵ Οσοά ((. 4, οΚ. Ἐπογεὶ. Κεϊρίοπ απά Εἰλΐος, ἰ. 884-885, 
δηά .5. Β. Ε.. ἱν. ρρ. ἰχχί. 4), (1ν.) τῆς φυαγάΐδη ζγαυα5}:}5 οὗ ἴῃς σπατοῆεβ 
(βεε ωοΐε ου ἱ. 20---ααἰΐε ἀη Ανεβίδη τους), (ν.) ἔπ γεογυάδβοεηςα 

οὗ ενὶ! σεπὶϊ Ῥείογε {πε σοηπβαπηχπιδίίοη (χχ. 7 ἔ., οὗ, ϑίανε, ρρ. 227 [.), 
(ν!.) ἔῃε επιρμδβίβ οἡ ἔπε τι] πη απι-ρεγίοά,: ἀπά (νὶϊ.) 6 γεηενδίὶ οὗ 
δα αηἰνετβα. 866, ξαγίπογ, ποΐδ8 οἡ ἱ. 18, 1ϊ, 5, ἱν. 8, νἱ!. 17, χὶ. 5. ἔ,, 

χίν. 17 ἔ,, χνὶ. 18, 20. ὕροη ἔπε οἵμεῦ δαηά, πο ἀϊβείηςξ γεΐεγεησαβ 

ἴο ΜΙ γαίβηι (48, 6.Ρ., ἀραϊπβὲ Βαγηβ ἰῃ Εχροϑ., ἰἰϊ. 220 ἢ. : Τίξδη, ἔα 
ὨαπΊΡεν οὗ {πε Βεδβί -- ΜΙΓὮγα 88 ϑαη- 9504) σδη Ῥὲ ἀεϊεςξεά, ψῇῃΠ]6 ἴῃ 6 
Βυάαάῃίϑεϊος οὐ [ηαἀΐαῃ ρᾶγαὶ!εῖ8 ἄγε βοδπίν δηά 85 ἃ γι ]ε γεπΊοΐε. 

Νοιῃίην [8 πιογε ἀεοσερίίϊνε ἔπδη βισῇ σοϊποίάεποεβ θεΐνεεη ρῥγἰπιὶ- 
εἶνε γε! σίοηβ. δὲ ἦμο ζαοϊμηὲ ἰάεηι, πον ἐ5ὲ ἰάσμι. ΤΏΘΥ ΠΊΔΥ δἰ ΠΊρὶν 
ΡῈ ἀπε ἰπ σεγίδίϊῃ οαβ868 ἴο δηδίοροιβ Ῥαξ ἱἰπάερεηάεηξ πηονεπιθηῖβ οὗ 

ἴδε γε] σίου β ἔδε!ηρ ἰη αἰεγεηξ αυδγίεγθ Ηδετγε ἃ8 εἰβενῆεγε ἰπέεγ- 

εὔσεβ πᾶνε ἴο ΡῈ ἄγανῃ στ εχίγεπιε σδυζίοη, γεῖ ἴπεγε ἰ8 σοοά 
τεᾶβοη ἴο Ῥεΐΐϊενε παξ ἃ παπῖρεγ οὗ {πε βρεοίαὶ ἰγαάϊξίοηβ δηά ρᾶγᾶ- 
ῬΒεγηδίία αϑεά ἰῃ ἐθα Αροσαῖγρβε ονεά ραγῖ οὗ ἐπεὶγ ἔογη, τ ποῖ οὗ 

ἐμεῖς σοπέεπέ, ἴο ἰάδα8 ψῃϊοἢ ψγαγε σαγγεηΐ ἰη Ψενίβῃ πὰ ραρδῃ 
αεἰγοῖεβ ἀπγίησ {πε ἢγβδὲ σεπίαγυ ἰῃ Αβία Μίηογσ. Τῆς σοϊποίάσποεβ 
σι ἢ Ογίεηξαὶ γε! σίουβ σοποαρείοηβ (ε, 4.5., δ. Βτγαπάϊβ ἰπ Η ἐγηιόϑ, 
1867, ρρ. 259-284) ἄγε ἴοο πιπιεγουβ δηά ἴοο βιγικίηρ ἴο Ῥὲ ἀἰϊβηιββεά 
ἰπ ἐνεγν Ἵδϑε 88 δοοίδεπίαὶ. Ενεη ψἤεη ἐπε οογά 15 ΟΠ γι βείδη, ἰξ ΠΊΑῪ 
Ῥε βρυη ουξ οὗ βενεγαί ναγίεραίεά τγεδάβ, πουρῇ ἰδ ἰ8 οἴζεη ἀῇ- 

1 ΡΙυΐατγοῦ (Ὁ 1ς,άε, 46 [), ἴῃ ἀεβογι δίπρ [πε Ζοτοδϑιίγίδη ἀοοίϊτίηεβ οὗ {πε Μαρὶ 

88 ἴπεβε ψοσα Κποννῃ ἴο Ἐοπηδῃβ δπὰ ατεοθκβ οὗ ([ἢε ἤγβί σεπίυγυ Α.Ὁ., οἷοβεβ ΌΥ 
βκεϊοβίῃρ ἴπε ἤπδὶ ἄοοπὶ οὗ ΑὨγίπιδη, ἤθη τῃς φαγί 1168 βιηοοι ἢ ὑπᾶεσ ἃ βἰπρὶς 

τυ ]εῖ δπάᾶ ἃ βίπρίε ἰδῆρυᾶρε, ἀπὰ “δἱ (πε επά Ηδάςβ 8ῃ481] [41] ἀπά πιεὴ ὃς Πᾶρρυ "᾿ 
(Αρος. χχ. 6-14). 9 πι]ασῖγ, ἔπε ἤἥεστος ἄοοπὶ οὗ Αρος. χίχ. 17-18, ψνῆεσε Οἰγάβ ἃγε 

βυτηπιοηεά [ο εδὲ (πε ἤςβῃ οὗ πιεβϑίδῃ᾽ Β υἱσι Π15, 15 ὑχοῦ δον ἃ γεῆεχ οὗ ἴῃς βυργεπια 

Ῥεηδιῖν ἱπβιοιεά οπ ἴῃς σάγοδβεβ οὗ ἰπῦβε ψνὯο τγεβίϑὲ Μαζάεϊβπι, υἱς., (δι {πεν ῬῈ 
ἁενουγεά Ὁγ Ὀἰγτάβ οὗ ῥγεὺ (5. Β. Ε., ἰν. 27, 131). 
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οὐἱέ ἀπά βοπιειίπιεβ ἱπιροββίρῖς ἕο ἀεϊεγηγίπα σῇεγε ἴῃς τῆγεδάβ τ γα 
ἀγανῃ ἴσοπι. ΟἸεπιεη᾿ 8 Κεἰ ρίοηπερεϑολι ολιε τονε ἘΕγβΙάγμηρ ἀε5 Νεμοη 
Τεξίαπιεη ς (1909) ἰβ ἃ σοηνεηίεπε παπάδοοκ ἕο {πε ψοἷε βαδ)εοϊ οὗ 

ἔδεβε πἰρῆννανβ ἀπά Ὀγαυ8 οὗ ἔπε ἀροσαίγριίς ἔαίγυ-ἰδηά, 
ὃ 5. Τε Νεγο-γοα υΐυς Μγέ.--- Τῆς πχοβὲ σεπέγαὶ οὗ ἔπεβε οο- 

εἴδοίεηξβ, ἄγαάνη ἔγοπι αὶ πιἰχίαγε οὗ βυρεγηδίυγαὶ ἀπά ροϊ εἶσα! Ιεσεπάβ, 

8 πα θεΙ εξ ἴῃ ἔπε τεΐζαγη οὗ ἃ Νεγο- πες γίβε ἔγοπι ἔπς απάεγννογὶά. 

Τῆς πιλββᾶογε οὗ α.Ὁ. 64 ἢαά ἰωνεβίεά Νεγο ψίτῃ δας ρεσυ αΓ 
ἰηΐατην ἴογ ἴε εαγίν Ὁ γίβιίαπβ, ἐμαὶ ἰξ ἰβ ποῖ βυγργίβϑίπρ ἴο Βηά 

ϑαίδῃ᾽ 8 οῃίεξ δρεηΐ ἰῃ {πες πα] δεξαοίς πὑροη Οοά᾽Β Κἰησάοηι ἀερίοίεά 

Υ ἴῃς ργορῆεε Φοῆῃ 88 δὴ ἰηΐεγηδαὶ Νέεῖο, ἰββαίηρ ἔγοτι ἔπε ἀπάογ- 

νοτγὶά ἴο πεδά ἃ Ἴοαϊείοη οὗ ἴῃς Εδδβὶ ασαίπϑε ἔοπιε δπά ἔῆεη δραϊπϑὲ 
τῆς ΟἸγίβε. Βοῖῃ {πε Φενίβῃ δπά ἐδε ΟΠ γίβείδη {Πἰξεγαΐωγε οὗ [8 
Ρεγίοα βῇον ἴγαςεβ οἵ ἴῃς βυσοεββίνε ρῇδβεβ οὗ ες Νετγο-γεαϊνίναβ 

βητοἰραιίοη (ϑυεῖ. Νέγο, 47).} Τῆς ἰερεπά βργϑῆξ ᾧρ οὐ Ἐοηπγδῃ 
8011. Ῥεορίε σουά Παγαάϊν σγεάϊε ἐῃς ἐγγαηξβ ἀεδίῃ, 8ο βυάδάξη ἀπά 
βεογεῖ πδά Ὀδεη ἰξβ οἰγευπιβδίδηοεβ. Α σαγίουβ πγίχίαγε οὗἉ γεϊεῖ δπά 

τεσγεῖ ργενδίϊεά αἴζεγ τῆς γεπιοναῖὶ οὗ ἐπε 1.ϑὲ πιεπιρεῦ οὗ ἴῃς Δα αῃ 
ἀγηδβίυ δἵ ἴα αρὲ οἵ ἐπἰγέγ-νο. Εογ βοπε ἐἰπια, ἱπάεεά, ἃ πιογε οΟῦ 

1688 βίησεγε Ὀε!εἴ (Ταοίς,, Η 5ὲ. ἰϊ, 8, 9) ργεναί!εά, αι ἢς οουἱά ποῖ 
δανε ἀϊεά, Ραξ πγχαδὲ θὲ ἱγίηρ πίάάδη βοπηενῃεγε ἰῃ ἐς Εδβϑί. ΤῊΐβ 
ἰάεα ψὰ8 βιισρεβέεά ὃν Πἰβ ἔγίθη!ν γεϊδείοαβ τἱτ Ραγίῃία, ἀπά ρεγ- 

δδρβ σογγορογαίεά ὃγῃ {πε ψνἱάε-βργεαά ποιίοη, ψῇῃϊοῃ ἣς Παά εποουτγ- 
αϑεοὰ ἴῃ Πἰβ οννῃ [{{{-ἰἰπ|6, παῖ ἢ σψουϊά γείσῃ ονεῦ ἴῃς Εδϑβὲ ἔγοῃι 
ΨΔεγαβαίεηι, ογ ται ἔοηηε τνᾶ8 ἴο δε βϑιρρίαπέεά Ὀγ 4η Ἐδβίεγῃ εἊπιρίγα 

(ϑαεῖ. Νεγο, 40, Κ7:ι5ῤ. 4, Ταοῖξ. 4πη. χν. 86, Ηἰξέ. ν. 18, 8: ρΙαγίθι8 
Ῥεγβυδϑβίο ἱπεγαῖ δηϊίαυίβ βαςεγάοξαη Ππξογὶβ σοπείηογί 60 ἰρβ8ο [επὶ- 

Ρογε ἴογε αἱ υδἰεβοογεῖ Ογίεηβ ργοίεςςίᾳας Φιάδρα γεγαπὶ ροκγεηΐαγ; 

“Γ' δοδερῃ. Βεἰϊ. νὶ. 56, 4). Οη {πε βέγεησίῃ οὗ {μ͵8 βυρετγδεϊξίοη, 
εὐϊοῖβ ψεγε δοΐυδ!ν ἰδβαεά ἰῃ Νεγο᾽ 8 ὩδπΊε, "μδϑὶ αἰαεηείβ εἰ Ὁγεαΐ 
τηλϑηο ἰηἰϊπιίσογαπι πιαΐο γεαδγβαγίὶ (ϑυεῖ, Νόγο, 57). Τῆς Εδβὲ 
νὯ8 ἀἰδίαγθεά ΌΥ ργεΐεηάσγβ, τ ῆο Ἔχρίοἰϊεά τῃΐ8 βιιρεγβεϊείοη. Οπα 

1 ἸῺ δέδ. ἱν. ττοὸ ἢ ἴλε ρτεδὶ Κίηρ (ἰ.6., Ν6ῖο) 81ε8 αἰνὰ ψουπάεα δογοββ ἴδ 
Ἑυρῆτγαδίεβ ἰηῖο Ῥασιβίδη ἰεστ ον, νΏ11ς ἴῃ δὲδ. ἵν. 137-130 (Δἴτεῦ 80 Α.0.} ἴδε δσρ- 
κίοη οὗ Νεβυνίυβ ἰδ [Δ καπ 88 ἃ ρογίεπι οὗ Νϑῖο᾿β ἱπιπηβάϊδίες γσεΐυγη οπὶ Ὡς Εδϑι 

νὰ ἃ πυρε τεϊίπας ἴο Ἡτεαῖκ νεπρεᾶπος οὐ οπις. [π ἃποίδεσ οὗ ἔπεβε Αβίδις 
ογᾶοΐεβ (ν. 143-147, ἀδιίπρ 71-74 4.0.) ἴπε δίρῃι οὗ ς ἀείϊεδίεᾶ δηὰᾶ ὑπρορυΐᾶσ 
Νεῖο ποτὶ Βαδυΐοη (ἰ.ε., Εοπλε) ἴο πε Ῥασιῃίδηβ 8 ἀεβοσίρεδ, Ης γεᾶςῃε8 (δες Κὶπρ- 
ἄοπι οὗ ἴῃς Μεάεβ δπὰ Ῥεσβίδῃβ, ἴὸ γεϊυσῃ ἰῃ τῆς 1481 ἄδυβ (361 {.) ἔοτ ἃ Ὀ]Ϊοοάυ Ἵοη- 
ηυεδβὲ οὗ ἴῃς φασί (κοσμομανὴς πόλεμος). ΟΥ ἀεβοκεη᾿β βιυάϊεβ “ Ζυς ἀϊξεγεη 
Νετο-βαρε᾽ ἱπ Ναελτίεκέοεη ἃ, Οδέέέηρ. Οεφεϊδοκαῦε ἀ. γνέδοεησολ. (1800), ΡΡ. 443 ἵ» 

ΤΒε ργεβεπος οὗ ἔπε Νειο τηντῃ ἴπ ἴῃς Αροοδῖγρβε βεεπὶβ ἴὸ Ββανε Ὀθεη ἢγδὶ σε- ἀϊδ- 
οονετεά Ὁ ἃ ϑρδηΐβῃ 1εβυΐϊῖ, ᾿1υὯπ Ματίδηα, Ψῆο οοπιτηεηϊεᾶ οἡ ἴδ ὈΟΟΚ ἰῃ τότ0. 
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ἀρρεαγεά βῃογεῖν (Ταο. Η ἐσέ. 11,, 8-9) αἴζεγ Νεγοβ ἀδδῖῃ; δηοΐδεγ 

(Τεγεηείαβ Μίαχίπι8) οαπὶα ἔογνναγά ἴῃ 80 Α.Ὁ., ψῇο Ὀογε ἃ ρῆηγϑβίοασὶ 

ταβεηιθίδηοες ἰο ἔπε δπιρογοῦ, ἀπά νγᾶβ ΟὨΪΥ βυγγεηάεγεά ὉΥ ἔπε 

Ῥαγιπίδηβ ἴο Ὠοηιίείαη αἴζεῦ βοπλα γεαγβ οἵ ρον; ἃ (Πἰγά οπιεγρεά 
ἰῃ 88 Α.Ὁ. (ϑυεῖ. Νέγο, 57). ΤὨϊβ σγεαῖεαά ἀἰϊβαδεσίίοη, εβρεοίδ!!ν ἰῃ 
τε Βαβίεγη ργονίηςεβ (Τοῖς, Η τς . ἰ. 2: “ τηοΐδ ργορε εἰίαπὶ Ῥαγίβο- 

γί πὶ ἀγπΊα ἔα ϑὶ Νεγοηΐβ ἰμαϊγίο "), γβεγα γενοϊατοπαγν ἤορεβ πὰ 

ἀϊβικε οὗ τῆς εχίβείησ γέρἑγιε Μεῦα ΟἿΪΥ ἴοο δδβίΥ εχοϊϊεά, Ενεβη 
ἀπάεγ Τγαΐδη, Νόγο γγ8 δε ενεά ὈΥ βοπια ἴο ὃς 5{{}} αἰΐνε βοπιεσῆογα 
(Ὀίο Οἤγγβοϑβε. Ογαέ., χχὶ.), θαξ Όν ἐπαῖ τἰπια ἴῃς ἱΠαδίοη πδά Ὀεεη 
Ὀγοΐθη ἔογ πιοβὲ ρεορίβ, ογ γαΐμεγ ἰξ μαά θεδη ἐγαπβηιαϊεά ἱπίο ἐπα 
βῃιυδάογίησ δε! εἴ τπαὲ Νεγο νου]Ἱά γεΐαγη ἔγοσι ἴῃς αηάεγ-τνογά. Τῆς 
ΡοΙεἰσαὶ ἐχρεοίδείοη ἐπιι8 Ὀεσᾶπια βεπιὶ-ϑαρογηδίαγαὶ οὐ ἐγαπβοεηά- 

δηΐα!.1 [πη σεγίαίη δεν ίβῃ ἀπά εαγὶν ΟΠ γί βείδη οἰγοῖεβ τοσψαγάβ ἴῃς οἷοβα 
οὗ {πε Βγβί σεπέαγγ, ραγεϊουϊαγῖν τπγουσπουΐ Αβία Μίπον, Νεγο-γεάϊνί- 
νι 8 ὈεσδπΊε ἔμβεά τυ τῆς οἵπεν ψεϊγά βσαγεβ οὗ Βεῖαν δηά ἴῃε δπεὶ- 

οἢγίβε, Τὸ βοηλε οὗ πε ποηπιδηβ Ὠοπίαῃ 858 ἀποΐπεγ Νεγο. Τὸ ἔς 
ΟΠ γι βείαπβ ψῆο βῃαγεά Φοἢπ' 8 νίετυν, Νεγο νγχὰβ8 ἴο σοπῖα αϑϑίῃ ἰῇ δη- 

οἴδεογ ἔογηι. Τῆς Αροσαῖγρβε ρᾶ8868 ονὲγῦ ἴῃς Βε] αγ- πηγίἢ οὗ ἃ ϑαίϊδηίϊς 

Δσσυβερ ψῆο ἰπναγίβ ἀπά βεάιισεβ Οοά᾽β ρεορίς (οὐ, [πίγοά, ἴο 
2 Τμεββαϊοηίδη8) ; ἱποίἀδηξαιγ, ἰξ δϑβϑίρῃβ ῃϊ8 ἑμποιίοη ἴο {δε 
ἀγάρου, ϑδίδη (χιϊ. 10). Βα ἰξ ἔοι οννβ οας ογοῖε οἵ δεν ίβῃ ἐγαάϊείοη 
ἰῃ αββοοίβείηρς δπεςγίβε πὶ βοπια ρο εἶσαὶ οὐ ἔογείσηῃ ρεγβεσυκίησ 

ΡῬοψεγ (Δηξίοσμυ8 Ερίρῃαπεβ, ϑαμίεὶ ; Ῥοχῖρον τὸ ἄγασοη, Ῥς. ϑοί. 
ἰϊ, 29; δεδά οὗ Εοπιδη Ἐπιρίγε, 42οο. Βανγ., κχχῖχ.-χ].). Ὑῆς ἀγάσοη 

ϑεαίδη ἀεϊερσαῖεβ ἢΐβ δυϊπογίυ οὐ δαγίῃ ἴο ἐπε ΒοπΊδη επιρίγε απά 

Επρογοῦ, Τα βιργεπια Ἐπεν οὐ εαγίῃ, ποόσψενεγ, ἰ8 ἴῃς μεῖγά, 

βρεςίγαὶ ἥρσαγε οἵ [8 γευεηαηέ Νέγο, 0 γεάρρεθαγβ ἰη Ὠἰβίογυ (4. Ὁ. 

ῬΡ. 184 (; ζ,. ἴοτ σοηϊεπιρογαγυ Φεν βῃ ενίάεηςς, Ὀγ. [.. Οἰηζθεγς ἰπ 

Ε. Κ., ᾿. 025-627 οἡη Νεγο δ8 με ἀδν}!- ἀπε ογίϑι). ὙΠὰ8 ἴξ 18 ἔπδξ 
[πε βαζϑα ἰβ ἀοιδ᾽εά, ηοῖ ἰῃ χί. 1-10, 11-18, 80 πγιοῦ 48 ἰη χνὶ!., ἀπά 

τϊ8. ἀοιθ!ης βεαπιβ ἔο 6 δπέϊοίραϊεά ἄνθη ἴῃ χὶ. 7 (οοπιραγε χίϊ!. 
1 ἢ). Τῆε βεάυσείοη οὗ {πε δενγβ Ὁ. δητζίοῃγίβε ργορεγ (χὶ. 7 4.) 18 
βυδογάϊπαϊεά ὈΥ ἔπε Ῥγορῃεξ Φοῆη ἴο {πες βεάυς(ίοη οὗ ἔπε ραρδῃ 

πδτίοηβ (χι ἰ].-χίν,, χνΐ.-χν .), τῆς Ιατέογ Ῥείη γεραγάεαά 88 ἃ ἔδγ πιογε 
ογηΐηοιιβ βίρη οὗ ἴῃε επά. Οὐ ἴπε οἵπεγ ἢδηά, Νεγο-γεάϊνίναβ 8 
ἐπιρίογεά, ᾳυΐϊϊε ἰη ΟΙά Τεβίαπιεπε ἔαδϑῃϊοη, 45 με ἀποοηβοίοι8 ἰη- 

διγιπγχεηῖ οὗ {πε ἀϊνίης νεησοδησα ἄροη Ποπιο- Βαδγίοη ; ἔπεη ες ἔ4115 

88 ἃ [υ8ῖ νἱοτίπι ἴο Οοά᾽ 8 ψγδίῃ. 

1 Ου ἴδε ἀροσδῖγρβε 88 ἃ πιεδηβ οὗ ἰγδηϑίζίοη ἔγοτχ ρο ἰεἶοα] ἴο ἐγαπβοεηάεηϊαὶ 
ταεβϑίαπίβηι, 8εὲ6Ὲ Ὦσ. 58ιδιί]ες Μαδίμεννθ᾽ βομοί δεν ράρεβ (ΡΡ. 25 ζ) ἰπ μἰβ Μοςοίαπὶς 
Ηοῤε ἐπ ἐκε Νετν Τεσίαπιοηξ (1006). 
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Τῆς εδβοδαίοίοσίοα! ρογίεαι οὗ Νεγο-γεάϊνίνυβ, μδονανεσ, νγὰ8 

Ὅοιυπά ὦρ ψίῖῃ ἔπε ργεβϑϑίηρς οἱαίπιὶ οὗ τῆς ποπιαῃ επιρογογθ ἴο 6 

"“ψογβῃίρρεαά 48 αἰνίηε, ἀηά ἰἴ τγᾶϑ ἴδε ἰαΐϊίεγ ρεγὶ]! τυίοἢ ἐογηγχοά δὲ οὔσας 
ἘΠ οςοσαβίοη δηά ἴπΠ6 ἔπεηλε οὗ Φοἢ π᾿ 5 Αροσδίυρβε. 

86. Τὴε 1» πῤεγίαί Ομέμ5.--- Ονεῦ ἔνο σεηζυγίεβ δαγιογ τμ6 σγεδῖὶ 
«χεηιρίαγ οὗ δροσαίγρες Π|τεγαζαγε παά Ὀεδη ἰββυεά ἴῃ ογάογ ἴο ἤεγνε 
(μῈ αι] τῆὸ ψεγε ρεγβεουϊεά ἴον γεζυβίησ ἴο δάπιίε {πε ργε- 

δυπιρίαουβ αἰνίηε οἰαἰΠ18 οὗ Απιίοοπ8 Ερίρῃαποβ. Τὴηε Δροσδίγρβε 

οἵ Δοδη [58 ἃ ἰδϊέεγ. δὺ ραπιρῆϊεῖ ἔἤγονπ αρ ὈΥ ἃ. 8: π|||8Ὁ ογίϑβ. Τῆς 
Ῥγορῃες Ῥεϊενεά παῖ ἴῃς οἷά σοπῆϊοξς ἢδά πον γενίνεά ἰη [18 8π4! 
ἔογηι ; δηίε 8 ργεάϊοξίοηβ ψεγε ου ἔπε ΨΥ ἴο δε ἔμ 811εἀ Αἱ [α8ὲ ἴῃ 

δὴ ἃρε ἤδη (Πς ΕοπΊδη ΕΠΊΡΕΓΟΓ ἰπϑἰϑίεά ἀροη Ὀείηρς ψογβῃίϊρρεά 

ἃ8 ἴδε δυραβὲ ἰογά δηά ροά οὗἉ πιεη! 

ϑίησε πε ἄδγβ οὗ Αυρυβέυβ, ἔπε ἐπιρεγον πα Ῥεεη νίενγεά 48 {ΠῈ 
δυδτγαάΐϊδη δηά ρεπὶμς οὗ ἴδε επιρίγε, γεβροηβίδίςε ἴον 8. ψεϊαγε δπά 

Ποηβεαυεηεν ψογίῃν οὗ ἰΐ8 νεπεγαϊίοη [{ τγὰβ ἃ σοηνεηΐεηξ πχεϊῃοά 
οἵ σοποεηϊγαίίη ἀπά εἐχργεββίης ἰογαίν, ἴο δοκπονίεάσε ἢίπὶ 88 
Θηκτεά το {πε ργεϑεϊψε οὗ ἃ σεγίδίη βαποίίεν, ενεη ἀαγίηρς ἢϊ8 [{{π- 

εἰπε. ΤΏεγε ψεγα πὸ πιοπδγοῃίοδι ἐγδαϊξίοηβ ναὶ δῖε ἴο βιγεησίπεη 

Ἐδε 8εῆβε οὗ ἱπιρογίδὶ ραΐγίοείβπι, αηά ἰξ νγὰ8 ἃ ροϊ εἷς βέερ οὗ {δε 
ἘΠΊρΡΕΓΟΡ ἴο ρεγηχίξ ἃ σογίαίη δάἀογαϊίοη ἴο σαῖμεγ γοιηά ἢΐβ οἰῆοία! 

Βρσατε, ἢ δἀογαϊίοη ψηΐοῃ νὰ σεπεγαῖν ἴῃς ουϊοοηὶα οὗ σγαίίταάς 

ἴο {πε ἀεδά δηά ἀεΐεγεηος ἴο ἴδε [ἱνίηρσ γυΐεγ ἔογ ἢἰβ εὐεργεσίαι (7. 
Ἐυβῃξογίδ᾽ 8 Σαξπ Ηἰσίογίοαὶ 1πϑογὶῥίϊοηδ, ρρ. 46 ἔ,, αηά Α. 4. Η. 

Οτεεηϊάρο᾽ 5 Κονιαηπ Ῥμδίϊο 1 ἷζε, ρρ. 440, 444, στ Οὐ δικίη᾽ 5 αγείς!α 
ἔῃ Ηδβϑιίηρ᾽β Ὁ.8., ἰν., ρρ. 293-295). Τῆα ἱπιρεγία! σου ἰῃ (ἰδ 
αϑρεοῖ ψ88 ἰπϑείησιίνε γαῖπεγ ἤδη ἀε]θεγαῖε, ἀδνεϊορίης οὐΐ οὗ 

ιἸσεγίαίη σεγηβ ψἰΠίη {πε ἀποίεης πηϊηά, βυ σῇ 48 ἴδε ὈΙεηά οὗ τε! σίοη 
δηὰ ραϊγίοιίβηι ἀπιοηρ ἔπε Ῥεγβίδηβ, ἴδ ουβίοπι οὗ μογο-νογβῃίρ 
(ἀφηρωίξαι, εβρεοία!ν ργενδίεης ἰη {Π6 ἰοηίδη ἰβϑαηάβ, 6.ρ., δὲ Τεγα, 
ε΄, ΟἹΙΟ, 2467---2478, βεηετγ᾽β Οδέέεγπανιθη, 1896, ρρ. 249-250), αηὰά 
τῆς ψογβῃϊρ οὗ ἴδε Ῥιοίεηιεβ πῃϊοῃ βδοοσκεά ἴῃς ρίουβ ῬΙαΐαγοῆ. 

[18 ρυἰπηαγΥ αἰπὶ ψγὰ8 ἴο ἰοβίθγ ραιγίοείβηι ΕΥ̓͂ ργεϑεηζίην ἃ βυπιροὶ οὗ 

1 οὸγ ἴδς [,δεἰη ρεγπιβ οὗ Οδεβασ- γοσβῃὶρ, ργίοσ ἴο Αὐρυδβίιδ, δες Με. Ε. Εἰάδε5 ἰῃ 

Ἡ!:εἰονίοαὶ ΕΞταγς (Μαπομεβίετ), 902, ῬΡ. 1:-ἰ6. Μδηγν πεῖοεβ ψεῖε πάρεδροι θεοί, 

αϑϑοοίδιεὰ υυἱτῆ βρεοίῆς ρμοάβ ἴῃ ἃ ουἹὲ 48 σύνναοι οΥ σύνθρονοι οὗ ἴπε ροάβ (οΓ, Ε. 
Κοτπειῃδηη᾿ Β Ἔββᾶν “ Ζυγ αεβοῖ, ἄογ δπείκεη Η εεσβοβεγκυ τε" ἴῃ Βεοῤέγᾶρε ΚΗ αἰέόπ 
Οεϑοκ., ἰ. 51. ἢ); 4.6.» ἴῃς δῖε Ατιαϊἄδε δὲ Ῥεγραπιυπὶ μδά βιδίυεβ ἴῃ ἴῃς τεπιρὶς 

“ἀειςαιεὰ το {πεπὶ 45 ἀϊνίπε (ρΡ. 85 ἢ). Τῆς βῃγίηκίπρ οὗ ἔς ΟΠ βείδη σοπβοίεπος 
ἔτοτα ἰδ ϊ18 ἀεϊβοδείου οὐ δροϊβεοβίβ γενεδῖ8ϑ ἴῃς βἰριίβοδπος οὗ ἴῃς ἀϊνίης Βοηουτβ 
Ῥαὶά το [6808 ἰη τὰς Αροοδῖγρβε. Τῆς ροβίτίοη δβϑίβηςά μίπι Ὁ ΟὨ τί βείδη ἕλε τγᾶβ 
ὅλο γεβυῖὶ οὗ δροιϊδεοβίβ. 
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ἔπε βοϊ γι γ δηά απἰτν οὗ ἔς επιρίγαε. [8 ροϊϊείσαὶ σοηνεηίεησα, 
Βογγανογ, ἰθτς ἰξ ἱπογεαϑίης πιοπιεηΐιπι. Ογαάυδιν, οα [Π6 πογβῃΐρ 
οὔτδπε ζαγες Απμροιδϊ ἴῃ ΤτΑ]γῪ δηά ἐπε οδρίξα! (ΕΒ υϑῃξογεῃ, ρρ. 59 ἢ) 
8Δηά οη ἴδε Δϑββοοίδιίοη οὗ ἔπε ἱπηρεγία! σα]ξα8 ἢ μας οὗ ἀεα Κοηια 

(ἴο ψἤοπι ἃ τεηλρίε Πδά Ὀεδη ἐγεοίεά δὲ ϑηινγηα ἃ8 ἔαρ Ὁδοῖ 48 195 

Β.6.), [6 πον σαηοηίδβαζίοη το86 ἴο ἰζ8 Πεαίσῃε, πενεγ ἡεαίουβ οὗ ἰοσβὶ 
οὐδ, θας ἐὨγίνίης ΌὈΥ πιοδῃβ οὗ [8 δάδριβοι εν ἕο ἔπε γεϊ σίου β βγη- 
ογειίβηι οὗ ἴπ6 ἀσθ. [ ψαβ {δε γε σίου βαποϊίοη οἵ με πον ἰπι- 
Ρεγία! βαλ. [Ι͂ἐ Ππαά ἰεπιρίεβ, βαογίβοεβ, οῃοίγβ (48 δὲ ϑηιγγηδ), δπὰ 
ἔνε ἃ ρυϊεβιμοοά (ἔπε βοάαϊες Αμρμδίαϊ 65) οὗ ἰϊ8 ον. 

ον οὐνίου8 γεαβϑοηβ ἴῃ οὐἱὲ Πουγίβῃεά [αχαγία πεῖν ἴῃ ἐμ ργο- 
νίποεβ, ραγιϊου!αῦῖν ἴῃ Αϑία Μίηον,, σβεγε ἐῃε επλρογοῦ ψψὰ8 οἴϊεῃ 

τεραγάεά 848 δὴ ἱποαγηδίίοη οὗ ἴῃς ἰοσαὶ σοά οὔ παπιεά Ὀεΐογε ἢίπι. 
Ὀιβϑίδποα ἰεπε εἐποῃαηξπιεηξ ἴο πε ρῥγονίηοίαὶ νίενν οὗ πε οπιρβεγογ. 
ΑΩΥ βογάϊά ἐγαϊξβ ογ ἰάϊοβυπογαβίεβ γε γεά ἰηΐο ἴῃς θαςκσγοιηά Ὀεΐογα 

{8ε δἀοτγαίίοη ἔε! ἔογ ἐπε ἀἰϊνίηἰεν ψῃϊοῃ Πεάσεά ἐἢ 8 ἀπβεεθη, ροψεγίαὶ 
ἤρατε, ψῇο νὰ8 δαί εα τἱτἢ ἃ πιίχζαγε οὗἨ βεγν εν δηά γα] σγαϊτταάςα 
88 “ἴδε ϑανίουνγ,᾽᾽" “τῆς Ῥεδςς,᾽ “Ἐἢδ αὐτοκράτωρ ᾿ οὗἩ πε ψοτά, οΥ 88 

τῆς Ἰογά οὗ πΊεη (κύριος, ἀοπλίηι ; οὐ. Καιξεπθαβοῦ, ἱἰ. ρρ. 612 8... 

Αϑβία Μίηογ δεσδηια ἃ μβοΐρεά οὗ ἔπε ουἱα8. Τῆς πιεγε γεσορηίτίοη οὗ 

8Δη ρϑίγδοξ επιρίγα στ [8 δας πογίεν ργονι ἀεηςδ!ν νεβίεά ἴῃ {πα 

ΕΠΊΡΕΓΟΡ Ῥβββεά οἴξζεη ἱπίο ἃ γεϊσίουιβ αἀὐυ]ατίοη οὗ ἐπα ἰδξξεγ, 48 θεός 
(Δ. ΤὨϊεπις᾿ 8 71η5ολγι ίοη υοη Μαρηόεῖα αι Μάασπαάεγ π. ας Ν.Τ., 

ῬΡ. 28 (). Τῆδ δηημδὶ ἔεβεϊναὶ! οὐ ἀϊεξ οἵ {Πε ηἰης Αδβίἰατίο [ον βῃΐρβ, 
νὨοἢ βεγνοά 48 δὴ οὔρδη οὗ ψονεγηπιεηξ τὨγουρῆουξ ἐπα ργονίηςεα, 

γεδά!ν οοα᾽εβοαά νῖτῃ ἀη δηηιδὶ ἔεϑείναι ἰη πόσου οὗ ἔπε γεϊφηίης 

1 Ἐπ] ἱπνεβειρδιίίοηβ Ὁν Βοίββίες (κα Κεϊἑρίοκ Κοριαΐμε, ἱ. τ84 [), Ετί εὐϊᾶπάες 
(ἰἰϊ, 455 4), δηά Μτ. Β. ΝΥ. Ηεπάεσβθοη (Νεγο, ΡὉ. 347 ἔ., 434 ἴ), ἴο θὲ βυρρὶεπιεηιϊοά 

Ὁγ Οτεἴο Ηἰτβο ἔε! 85 Ἔββᾶν ἰπ δέέσμηρεδεγίεκέε ἃ. Ακαάενιὶε ἃ. Ὑὶσεεμβολ. καὶ Βεγιὶμ 
(1888), 833 ἔ, τς τις! εβ ἰπ Ἐοβομοτ᾿β Ογίφολ. μ. Κόνι. Μγέλοϊορὶε (ἰϊ. ῬΡ. οο2-9190) 

ἀπὰ ἰη Ῥγοί. Κεαϊ- πον ἀϊ. (τθο1), χ. 539 ᾧ,, Ν ἐπ άϊδη 8 Η εἰ ἴθη.- Εὔνιΐδελο ΚΚ͵αϊέμγ ἐπ 
ἑλγεη Βεείεν. κὰὸ μά, μ. ΟἈγὶδέ. (τ007), 88 5 ἀπά 7, ἀπά δβρεοΐδ!ν Ὁγ 1]. Του 5 

Ῥᾶσεβ οἡ ἴδε οὐἱὲ οἵ Κονια (37 [) ἀπά {86 βργεδὰ οἱ πε ἱπηρογῖδὶ οσυ!τὰβ σοπεγα! νυ 
(Ῥρ. 43 ἢ) ἴῃ μἷβ ποίδθῖβ ννοσὶς οὐ Μὲς ομϊέθς ῥαϊΐεης5 ἄαης ἱ᾿ Ἐπιῤίγε Κοριαὶη (ρτεταϊεσα 
φατγῖῖε, ἴοπις ἴ. Ῥασίβ, 1907). Ῥορυΐασ βἰκεῖίςεβ ἰη Ἐπρ᾽] 88 ἰπ 1. Ὀγειβ ϑέναἑες 
ΟΓ με αοάς ἐπ Ογέδος (τϑοι, Ρρ. 37, 45); [“εοἶγ᾽ 8 Ηἰδέονν οΓ Ἐπγοῤεαη Μογαῖς (ι. 257 
), Ὑνεβιοοεῖ 8 ΕῤίΞςέϊες οΥ 5.. ϑολπ (135-260), [νεγᾶςΒ Η... (τοοῦ, 262 ἢ), δγοτγκ- 

ταδηβ Ῥεγεσομέϊοη ἱπ ἰδε Εαγὶν Οκαγοῖ (τοοῦ, Ρρ. 94 ζ), ἀπά Ηδγπδοῖκ᾽β Δ΄ ἐδείοη ἀπά 
Ἐχῤῥαηεδίοη οΥ ΟἈγίςἐξαπὶέγ (τοο8), ἱ. Ὀοοΐς ἰϊ. σἤδρ. ἰχ. 

5 γ 18 τᾶς εἰς οὗ 6808 (ἡ ἀρχὴ τῆς κτίσεως τοῦ θεοῦ), ἱπ Αρος. {ϊ. 14, ςοη- 
«τᾶβὲ τῆς βεσνῖὶς ἰδηριαρε οἵ ἴδε ἄεοτες ἰβϑαςά (ς. 9)8.6.) ὈῪ ἴδς Αβἰαεὶς κοινόν, πχίη 

Νεν Ὑελτ᾿Β ὈδῪ 88 ἴδε δρεγοσ δἰσι μα: ἣν τῇ τῶν πάντων ἀρχῇ ἴσην δικαίως ἂν 

εἶναι ὑπολάβοιμεν (τοῦτο αὐτῷ ἀρχὴν τοῦ βίον καὶ τῆς ζωῆς γενονέναι). ΟΥ̓, 
Ὀϊἰιεηθεγρετ᾽β Ογίοη ἐς αγαεοὶ ἱμϑογὶῤῥὲ. ϑεϊφοίαο, 458. 
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ἐπιρογοῦ (Νοπιηιβεω, Ῥγουΐηοο5, ἱ., 844 ). ὙΠα Αβίαγοῃβ ργοθΑΡΙν 
ογραηΐϊβϑεά δηά ρυβῃεά ἔπε πεν γεϊσίοη, Ἔνεῆ πλογε ἴπδη μα ἰοσδὶ 

τηλαιϑιγαίεβ (οὐ, χίϊ. 11 4). ΑΚ δὴν γαῖε ἴῃς ουϊξαβ, αἰιδοῃίησ ἰἴ86ε1} 
{πὸ πιίβείεξοε ἴο ἰῃβείξατίοπβ δηά Ἰοςδὶ γἰεβ δἰϊκε, βϑηοῖ ρ ργοξαβεῖνυ ; 
Ῥοϊγεμαίβηι ἔοαπά {{{|6 ἐγουθῖα ἴῃ δάἀπιεζίησ ἴπῈ ἀπηρεγογ ἴο ἃ ρίαςς 

Ῥεβίάς ἐς ρσοάδβ, ἀπά οσοαβίοπμδιν, ἃ8 ἰῇ ἴπ6 οαβε οὗ Αὐυφυβίαβ ἀπά 
Ἀροΐΐϊο, ογ οὗ Βοηγίτίδῃ ἀπά Ζειβ, “ ἢς εἐπιρογοῦ ψ͵ὰ8 γεργεβεηϊεά ἃ8 

τῆς ἀεὶτγ ἰησαγηδίε ἰῃ ΠαπΊαη ἔογηι᾽" ((. Β. Ῥ. ἰ. 58 (). Τῆς ἰβίαπάβ 
8.130 8ῃηαγεά ἰῃ Ἐῃ8 συ, 458 ΤΕΥ δά ργενίο νυ βῃαγεά ἰῃ {ἢ ψογβῆϊρ 

οὗ ἴμε Ριοϊεηιίεβ, Αε ΤὭογα, ἔογ δχαπιρία, ἃ ραρβϑη δ᾽ζδαγ ἢα8 Ὀδεη 
ἴουηά ψῇηϊοῦ νὰ8 ἀεάϊςαϊεά “ἴτο ἔπε αἰπιίσῃεν Οδεβϑαγ, ἴῃ 6 βοη οὗ 
Οοά᾽ (εοηΐϊγαβὲ Αρος,, ἰΪ. 18). ΤῊϊΒ αὐυὲ πἰῖμς εἰς ψψὰβ οὔε οἵ {μα 
τηοβέ σοπιπΊοη 8πά ἰεαϑί σοηνεηίίοηδὶ οὗ νῆας Φοξη οδ εά βλασφημίας 
ὀνόματα. 

Τῇε ἰηενίταρίς οἰαβῃ θεΐψεεη {Π18 σαἱξ ἀπά {πε βεηβίτϊνε πιοηοίδε- 

ἰδπὶ οὗ Φυάαίβηι τγὰ8 βέγυοι ἀυγίης με ἰαϊίεγ γεᾶγβ οὗ ἴπε ἰπβᾶπα 
τηλάοσδρ, Οαἰίσυϊα (389-41 Α.0.).. ΗΒ ργεϊεηβίοῃβ ἴο ἀϊνίηἰτν τνου]ά πανα 

Ῥδδη τγίαϊςσαίοιι8, ἰἐ πον Ππαά ποῖ Ῥεεη ἀδηρσεγοι8. Βαΐ δε ἀεἰϊβεά 

Βἰπιβ6 1 ἰῃ ΠΠτεγα] εαγηδϑὲ ὉΥ πιθδηβ οὗ ἰποδηβα, σαβίαγεβ, δηά οἰοξῃίην 

(ο, δοβερῇ. Απέϊᾳ. κνιὶ!. 7-8, χίχ. 1-2 ; Θαεῖ, Οαἰὲρ. 22); ἀπά {πε οἰ πιακ 
οὗ ἢϊ8 ἰηπβιι {8 ἴο δυάα, 8πη1---ἰἢς ργοροβεά εἜγεσξίοη οὗ ἢἰβ βίδξζις ἰη ἴῃς 
τοπιρίς δὲ Ψεγιιβδ 6π]---τναβ Οἡἱν ανεγίεά Ὁ. ἔπε ργυιάδηϊς τεπηρογί βίην οὗ 

Ῥειγοηΐαβ δηά πε πγαγάογ οὗ ἴῃς ἐρεγοῦ ἢἰπι8ε] 8. πάονρ Οἰδυάϊιβ 

ταδίζογβ γἰρῃιεά τπεπιβεῖνεβ. 8111, τῆς βῃοοίς οὗ ἔπε ογίβϑὶβ (οὐ Εα8. 
Η. Ε. 1ἰ. 5-6) [εἴξ. ἃ ἄδερ ἱπιργεββίοα οἡ ἴῃς ἼἽοηπβοίεησε οὗ {πε δεν. 

ἴε γενίνεά ἔπε τγογβέὲ πηεπηγογίεβ οὗ Απηείοομαβ Ερίρμαπαβ, δηά με ἀγεδά 

τεπιαίπεά, ἃ8 Ταοίϊιβ 8]|1|οὐν8, ἐμαΐ βοπια οἵ εγ Ἔπιρεῦοῦ τηϊσῃς αἰζεπιρὶ 

σπδξ Οαἰσυία Πδά ἔαι]εά ἰη (εΥ, ϑριεία 490 [.). Ἐσςδοαβ οὗ {Πΐ8 αγεὲ ἴο 
Ῥὲ εαγά ροββί!ν ἰπ 2 Τῇεββ. δηά ἔπε βυπορίϊος ἀροσδίγρϑε 48 νεῖ] 
ἰπ Αροοσ. χἰϊὶ., τῃϊσῃ (ασσοτγάϊης ἕο πιδὴν ογίτἰς5)} 18 Ῥαβεά ὡροῦ ἃ 
βοιγος εἰμεν ΟἩγίβείδη (Εγρεβ 19 ἔ., Βγυβίοη, Βγίρῃβ) οὐ δεν βῃ 
(ϑρίετα, Ῥβείάεγερ, ἀς Βαγε, Ο. Ηοϊξζπιαπη, Βδυςοῆ δάάΐηρ χνὶ. 

138-14, 16), ἀδξίης ἔγοπι {πἰ8 ρεγίοά,. Οη {πἰβ νἱενν, ἔῆς σεπεγαῖ ἴεῶοσ 

1 ιδογνίβε, χίϊ, 18 - χῆὶ, 7 18 μεϊᾷ το σοπίδϊπ ἃ [ενν ϑὰ ἔγαρτηεπὶ (ΚΟΝΙ ες, 1. ΥΝ εἰ85),. 

οοποϊυάδεά ἰῃ χίχ. 111-21, ΜΒΙοἢ ἀδῖεβ ἔσοιῃ 70 Δ.Ὁ. ϑ πλεῖν Βομπιίάς, Ὁ εγ!δπά.. 

ὙΜεΙΠΒαυβοη, δηᾶ οἴπετβ (Νεγοπῖο). “ ΟδΙρυ α", πη Ηεῦτενν (Θαβίκα! ξαβ -- 

ὉΣΟΡῸΣ) 48 ἴῃ ἀτεεῖς (ΓΑΙΟΣ ΚΑΙΟΑΡ[ ἰβ εαυΐνα!επε ὉΥ ρεπιδίτία ἐο δ16, 186 
νατίαπὶ ἴο ψὨΙΟΒ ᾿τγεπεὺβ οδ]εοϊοά (ο7,. οἡ χίϊἷ, 18); Ὁμχϊ 80 18 ΚΑΙΌΑΡ ΘΕΟῚ 

(Ὀ εἰββιμδπη : ᾿ΐολέ υονι Οςέφη, τοῦ ἴ.) 8 ψε1] 28 τς ββοτίεηςεά ἔοστῃ οὔ" Νεο Οδοβαγ", 

οι ἃ ἀϊβουδβίοῃ οὗ με Βεδϑιβ υσθεσ, 8εα ἴῃς τεοαπὶ βυτηροβίυπλ Ὁ ΟἸαπιδη, 

Οὐογββεη, Βχυβίοη, δηᾶ Νίδομες ἴῃ Ῥχγευβοβοηβ Ζεῤέξολγίέ ΤᾺ ας ποεμίοεί. Ἡ7155. 
ΙΟΘΟΙ-ΙΟΟ4. 

ΝΟΙ, ΓΝ. 20 
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οὗ τδ6 ογδοῖα γεαυίγεά ΟὨΪΥ ἃ ἴεν αἰζεγαϊίοηβ ἴο γεηάδγ ἱξ δρρίοαθ]α 
ἴο ἴδε ἰαίεγ ϑἰϊυδείοη, σε Νοτο δηά Ποηιτίδη πδά Ῥεοοπὶς ἔογ 

Ομ εϊβείδηβ ψῃδὶ (δ ίσαϊα δά θεδη ἕογ (με Φενγβ ἢ] ἃ σεηΐαγν εαγίεγ. 
ΤΈα ἀγρυπιεηξβ ἴογ [8 Πἰςογαγν Πυροιπεβὶβ, όσγενοσ, ἀγα ποῖ Ὅοχεῃ 
βίγοηξ ἐεπουρῇ ἴο ρα] πε ρίουφῃ (ΟἿ, ποῖεβ οὐ χίϊἹ.). 

Ηἰεμορίο Ομ γιβείαδηβ παά ὕεεη οιἱκἍ οὗ {πὲ ἔγαυ. ἔνε Νεγο᾽ 8 
πιάββάογα οὗ ἔῃ 6ΠΊ 8 ἃ ἔγεδ!κ οὗ ρεγβοηδὶ νἱἰοίδησε, υϑι|8εἀ Ὁγ (ῃεῖγ 
ταρυϊδξίοη ἔογ Ποϑβε!!γ το ἴῃς ϑίδξε, δῃά ἀρρδγεηῖν ργοπιρίεα ΌἈΥ̓͂ 
Δενίβῃ πηαίενοίεηοθ. [{ παά ποϊῃίης σιπαΐενεγ ἴο ἀο ψ ἢ {πε ἱπηρογίαὶ 
σα. Τῆς [αἰΐονῦ γ88 ποῖ βεγίουβίν εηίογοεα τη} ἴ[ῃ6 βεοοηά ραγῖ 
οὗ Βοπιείαη᾽ 5 τείσῃ. [ωκὸ Οαἱσυΐα Του πιεῖν δηά ὈὨἱοοϊετίαη δἴεγ- 
Μαγάβ, [Πἰ8 επῖρογογ (οὐ ϑοδοεηενγ, ἰη 4 εέα ϑονη. Ῥποϊορίοὶ Εγίαηρ. 
1881, ρρ. 476 (1) ἰαἰά οἰαίπι ἕο (ῃς εἴτε οὗ ἀο»εἶημς εἰ ἀδι5, ἀηά τπουσἢ 
Ὠίβ οἰαίπι νγγὰβ ποῖ οὔδῆοϊαϊ, ἰξ ψα8 ἤοῦπα ἐπε 1688 βεγίουβ.υ Ηδηςο, 

ὙΠ|6 Πα ργονθά ἃ “ βεοοηά Νεγο᾽ ἴο πῆς ΟΠ γίβείαῃβ τὸ 1688 ἴῆδη ἴο 

δἰ οσῶ γεβίϊνε βιδ)εσῖβ, ἔπ6 ἔογΠΊΟΓ δά βραδοίαί γεαϑοηβ ἴογ γε- 

τιοηλογίηρ ἴδε γείψη οὗ ἴεγγογ, 

“ἌΝ Βεη Νεβραβίαπ᾽ Β Ὀγυςδὶ δοη 
Οἰεασοὰ Εοπις οὗ νν δι τιοϑὲ βμδπιθὰ Πἰπι.᾽" 

Τῆς βέγίςξ δηά δαγβῇ εηϊογοεπιεηξ οὗ τῆς ρο!]-αχ (ϑιεῖ, Πο». 12) 
Ργεββϑεά δεανὶν ὡροῦ ἔδε Ψενβ, ἰπάεεά, Ὀαξ οἰμπεγνίβε ἔμεν ψεγα 

Φεπεγαῖν ἀπαϊδιαγθεά, βίπος πογηιδ!ν, αἀπάδγ {πε βεηιὶ-τοϊεγαηΐ ροἱ ον 
οἵ (ἢε επτρίγε, ἔθου ψαγα ποῖ ΟΡ σεά ἰο ἐγεςξ ογ  ογβἢὶρ βίαζαδβ οὔ ἔπε 
Εῆρορον ( οβερῇ. 42͵05. 11. 6). ΤΕΥ βαογίθοεα ἴον ίπι, ποῖ ἴο ἢίηλ. 
ΑΒ ἃ παίίοηδὶ γε! σίοη, δυάαίβηι πα ἰξ8 οσψῃ γί ἢ 8 πὸ ἐπα γεϑί.2 Βαυῖ 
ΟΠ ει βείδην 88 τοὶ ἃ γείρίο ἰϊοϊία, ἀπὰ ἴῃς ΝαζΖαγεης ἕδίεῃ, Ὁ. ἔμε 

δῆδεγ ἔογος οὔ [8 ργίποίρ[εβ δπά ἔπε βιισσεββ οὗ ἰζβΒ σοῃεεπηρογαγυ ργορᾶ- 
δαηάα, δά βοοὴ ἴο ἴδοθς ἔπε εἽχεγοίβε οὗ ἔπε ἰδ αϑαίηϑε {ΠΠ|π|ξ σα]8 
(εβρεοίδ!ν πῆεη ἔπεβα γεξαβεά ἴῃς εβὲ οὗ βιυεαγίηρσ Ὁ. πε ἐπρεγογ'᾽ 8 
ϑεηΐι8). Τῆς νεγν ἀϊδεγεηείαιίοη οὗ ΟὨ γί βείδη Υ ἔγοπι ὁ μἀδίδηι, τ οἢ 
διαά Ὀεςοηλο ἱπογεαβίησίν ρἰδίη νεῖ βίης Νογο᾽ 8 ουϊρυγδῖ, ἀσργίνεά μα 

1 ἼΒς Ὀἰδβε!]ἰυπι, 4 δρεπάϊὰ ἄουδὶς ἕδσοης, ννᾶβ δβϑίρῃεὰ 88 ἃ ἀϊνίπε Ὠοπουσζ ἴο 

Οαϊίσυϊα αἴοπε δῆτε σϑδεβασ. Οοπίσγαθι ἄρος. χχίΐ. σἵ. 
3 ΤῇοΥ βυβετγεά υπάεν Ὠοπηϊεδτη πο ἰοσ ἐπεἰγ ρεγβοπδὶ ΓΑ ας ἔος ἐς βυσοεβδ οὗ 

(πεῖς ρῥγοραραπάδ π᾿ τηβκίπρ Ῥγοβείγίεβ ; οἷ 8. Ο86118 Εϑδεαὶ '5η7 ἰε Κὸρης ὧδ 
ΤΕνεῤεέγεμν ον ἰδη, ΡΡ. 313 ἴ, 

8. ΤΒε πιοβί τεοεης ἀϊδουβδίοη 18 Ὁγ ΚΙςείε ἰπ ὲς Ολγίςἐφη- Καίαείγοῤλε πίον Νενο 
(1907; ο΄ ἴδε ῥγεβεπὲ υτίτετ᾽β γενίενν ἰη Η. ζ.., τροϑ, 704-707). Βδηδη᾿ 5 οοἱουγοά 

Ῥᾶρεβ (ρρ. 124 [.)) ἀπά Ηδυβγδί᾽ 8 ργαρῃῖς ουης (Η ἐπέ. οΥ Ν.Τ. Τίριες. Τὰς ΑῤοΞςέϊες 
ἶν. 168 [.)) τηυϑὲ Ὀς ομεοκεὰ Ὀγ τἢς δἰδιεπιεηΐβ οὗ Κδπιβαν (Ολωγοὰ ἐπ Κονιαη Ἐπνεῤὶγε 
οΚἈ. χὶ.) δπὰ οὗ Μι. Β. ΝΝ. Ἡεπάδιβοῃ ἴῃ δἰβ 1 ἷζε αμά Ῥγίποίῥαίε ὁ ἐπε Ἐνεῤθῦονῦ 
Ννο (τ903). 
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ἔογπγον οἵ [8 γίσῃε ἴο ἔπε βμείξεγ οὗ ἴδε ἱπιρεγίαὶ δερίβ απά γεηάεγεά ἐξ 
ἰδ] το ἔδε γε! σίουβ δηά ραϊγίοιίς ἕαχ οὗ πε Οδεβαγ- τογβῃΐρ τῆ οἢ 
Ποηλείαη᾽ 8 οἰαῖπι πον ἐπιρῃαβίβεά, Τῇε στον οὗ ἴῃς πεν ἔαϊἢ δηά 

τῆς ἀεερεηΐησ πεεά οὗ {πε ἱπηρατγία! ουἱζα8 85 ἃ πατίοπαὶ Ὀθοηά οὔ Ιου δῦ 
τηδάς ἃ οοἰΠἰβίοη Ῥεΐψεεη ἔπε ουγοῦ δηά τῆς ϑέδϊε ἱπενίξαρίε ; δπά, 
ΔΙΕΠουσῇ πο Πἰξεγαγν γεοογά οδχίϑῖβ οὗ τῆς ορεηίης πιονεπιεπέ ἰῃ δα 

εατηραίψη, ἔπε οογγεβροπάεησε οὗ Τγαΐδη ἀπά Ρ] Ων ἰ8 πον γεοορηϊβεά 
ΦΙΓΘΕΥ ρεπογα!ν ἴο ργεβίρροβϑα δὴ δϑγίίεγ βίασε ἴῃ ἴῃς ροΙον οὗ ἴδε 
επιρίγε ἑονγαγάβ ΟΠ γι βείδηίν--τὰ βίασε πιοβὲ ργοῦδαθῖν αββοοίαξεαά στ ἢ 
ἐῆε ἰαῖεῦ γεαγβ οὗ Βοπιιείδη (οὐ, Νεουπιαπη᾿β (ον Κη. ϑέααέ π. ἀϊέ 
αἰϊἱρενιοὶπε Κίγονε δὶς απ ϊοοϊείαη, 1890, ἰ. ρρ. 7 ἢ. 11-15).} ΤὭδη 
ἐπε σοηῆϊςοξ Ῥεσδπλς πιογα ἤδη βρογαάϊο (οἱ πολλοὶ ἐπὶ Δομετιανοῦ διωγμοί, 
Μαγί. Ιρη. 1). ὉὈοηηίείαη οΐ ΟὨΪΥ ρεγπλεά ὈκᾳΕ ἐποουγασεοά ἀπά 

επίογοεά πες ραγπιεηξ οὗ ἀϊνίπε Ποπουγβ ἴο Ὠἰπηβεῖ ; σοπιρίδησς π ἢ 
ἐἢε γἰϊεβ οἵ ἴῃς Οδεβαγ ουϊξαβ νγὰβ πχδάς [Π6 σοηνεηίεηϊ ἰεδὲ οὗ ἰογδ Εν 
ἴον Οἢ γι βείδῃβ νγῆο δά πἰεπογίο Ῥεθη ἀγγαίξηβά ἔογ πε πιοβέ ραγξ ὑροῦ 
οτἰγηίηδὶ σἤαγσεβ (Παρίἑα οοἠαεγεπέα πορεὶπ) βασῇ 48 δπδγοῦΥ ; 
τοηξεβδίοη οὗ ἴῃς Νάπιε οὗ ΟὨγίβε ον ἱανοϊνεά ἃ γεΐιβαὶ ἰο σίνε {6 
Ετιρεγογ ἔπε ἤδπιε οἵ ἀεμ5 οὗ ἀΐνη5, αῃηά, 48 δοδη με [ξ, 411 ψτῆο γεξαβεά 

ἔο τοογϑλῤ {π4 ἐπιαρε οΥ ἐλιδ δεαβέ οὐ ἴο Ῥε μαγβεά ὃγ πὶς παηιὲ ψετα 
Ἰἰαῦ!ε ἴο ἀδαῖῃ. Τῆς γεϊσίουβ γεσυβαηῖ 8 ἡδίαυγα!ν βυβρεσίεά οὗ 

2έ5ε γπα7ε56. ΜΝ ΏΘΩ Ὠΐ8 γε! σίου βυβοερε 68 ψεγα ουαΐγαρεά ΌΥ 
πε ᾳυκϑἰ-ἀεἰβοαιίοη οὗ ἔπε επιρεγογ, μἰβ ργοίεβεὲ 88 νἱενεά 88 ἃ 

νεἰϊεά ρῥγεΐεχὲ ἕογ γερε !ίοα, 88 ΜῈ1] ἃ8 δῇ δββεγίίοη οὗ ἀθεότης οὗῦ' 
βδογίίερε (ο΄. ἕον Ποηγίδη᾿ 5 γείρη, [ἱσηεέοοι᾽ Β Οἱτηι. Κορ. ἱ. Ῥρ. 104- 
115). Βαξ ψδεῖπεν οὐοέϊπαξίο οὐ ἀθεότης οὐ »πμαϊεδέας, ἴῃς οτγἶπηα 88 
νἱβἰτεά τῖξῃ τς βδπιςὲ ρεπαίτἰεβ. 

Τηΐδβ σοηῆιϊςος οὗ Ἰογαῖ τἰε8 ἰ8 6 Ὀωδίπεββ οὗ ἔῃε Αροσαίγρβε. Αἕ 

1 Τῆς σοππεχίοη οὗ ἰδς Αροοδῖγρβε ψ τ] 118 Ποπιδηϊο ρῆδδε ἰβ αἴ8ο ννοτκεὰ ουξ 

ὃΥ Α. Μαιιβδεὶ (Ῥηνενϑείξεολς αλνδ. τροῦ, 402-470) ἔτοπι ἴῃς Ἐοπιδη βίδηάροίϊηε. Ης 

δραε: (477 [) ἴδδι τς Ετβὲ θηρίον οὗ οὮ. χίϊ!. 8 τς ἱγηρετίαὶ ου]τυ8 ἰϊδεῖζ, ν 8116 (Βς 
βεοοηἃὰ βυτηθο ἶ8ε8 ἴπεῸ Ῥσγονίηςίαὶ δυϊποτγιτῖθ8 Ἂβϑρεςοῖδ!ν ἰῃ Αϑἰὰ Μίπου. Βδιβαυ 
(ϑευεη Σισέξεγς, Ρ. 97) ΡΑΤΌΥ ἄρτεεβ ἢ (ἂς ἰΔίζες ἰδεπεβολείοη, ἰακίηρ {πε θηρίον 
οἵ χίἰΐ. σι ἔς το πιθδη “τῆς ΡῬχονίηος οὗὨ Αβἴα ἰῃ 118 ἄου δῖε ἀβρεοὶ οἵ οἰνὶ] ἀπά σοὶ! ρίουβ 
δἀπηγϊπίβεγακίοη,"" Βὰϊ [ἢ Ῥτο Δ Ὀ 1 ΠΕ (5ες ποῖεβ) 18 τῆδι ἰὩς τυτίτεν 18 τπϊπκίηρ οὗ τς 
᾿Αβίαϊίς ῥγίεβϑδίβ οὗ ἴδε ἱπιροσγίδὶ ουϊυ8, το τᾶν ἢδνε ρίαγεά ἃ ρατὶ [{κὸ ἐδδὶ οὗ 186 
Βυάδάπίβι ἀπά Τδοίδβε ρῥτίεϑιβ Δυσγίηρ τς Βοχες τίβίηρ ἰπ ΟΒίηδ, οὐ [κα παῖ οὗ τῆς 

οὔιοίδβ οὗ τῆς Ευδβδίδη ΟΒυτοῦ ἴῃ ἴῃς τεσεης ολπηραῖχη ἀραϊηβιὶ τς ΜΙ1κῖβὲ βεοίδγιθβ. 
τ [6 ποείςεδδϊς ἐμαὶ ἔμοτς ἰΒ ἢ ΟὨγίβεῖίδη ἀπο μεβίβ, ἰη τῃς ΨΑΥ οὗ ρῥτιεβιβοοά, ἰο 
ϑαίδη᾽ 8 επηυροάϊτχεπε ἴῃ τς ῥγεϑεμοοά οὗ ἴῃς ἱπηρογίδὶ συ] (χιϊϊ. τσ 4), ψΒετεδβ τῆς 
ἑαϊίες ἰπ τῆς βεῆβε οἵ ,αΐσε ῥγοῤῥεὲ ἰδ ἱγιρ!ς "Εἶν σοπεγαϑιεά νὰ τὰς ἔγὰς ῥγορβεῖὶς 
οτάεσ οἵ Οβσιβεϊδηίευ, 48 ἂς ἰῃς οβῆοίαὶ ὑμνῳδοί οὗ τῆς ου]υβ αἱ Ῥεγράαπιοβ δηά εἶβθ- 
Ὅ Ποῖα νἱ8 ἴῃ βίη ρει οὗ Βγπηηβ ἰὸ αοἀ δηά [681}8 ἱπ Ὡς ΑΡΟΟδΙΥΡβα. 
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τῆε Ββγβὲ βῃοοίς οὗ ρεγβεσυκίοη ἴῃ Αϑβϑία Μίπογ Ἴνεγ ἴῃς ρεϊποίρίς οἵ ἐδ ε 
ἱταρογίαὶ σὐϊξα8, θοθη σγαβρεά πίτῃ πιογαὶ ρόνγεγ ἴῃς γατῃ ἐμδξ ἐμῖ8 
Ψ 88 ποΐ ἃ ἰοσδί βἰεἰγ τ ϑῃ Ὀμξ ἃ πιαίζεγ οὗ 116 ογ ἀθδίῃ ἴο ἔμε σῃυγοξ, 

Τῆς ἰδδας δεΐψεεη ΚΥΡΙΟΣ ΙΗΟΟΥΣ δηά ΚΥΡΙΟΣ ΚΑΙΌᾺΡ ψὰβ8 ἴο ὃς 

πείεμεγ σοπιργοπηϊβεά ἢονρ οοηΐαβεά ; (6 ψογβῃΐρ οὗ πε δρεσγογ, 

Ἔνθ 88 ἃ ἴογηι οἵ ραίγίοιβηι, δηὰ (ἢς δάογαιίίοη οὗ Δεβϑιι8 δ8 {δε 

Ομ γίϑε οὗ Οοά σπεγε ἰησοπχραίίθίθ. Τῆς ϑίαξε ἀἱά ποῖ γα δα (ἢ 8 
ἀπέ}! αἴζεσνναγάβ, σθεη πα ἀϊπηχεηβίοηβ δηὰ ἰγγεργεββίὶς νου οὗ τμ6 

ΟὨγιβείαη τηονεπιεηΐ γενεαὶθά ἰξ 88 ἃ πιδεῆδος [0 {με οἷάεγ οἰν  βαξίοα 
οὗ ἐς επιρίγε. ΑΒ γεῖ ἴπε Νάζαγεπε ἔδίτἢ νγδβ {{{π|6 πογε μὴ οπε 
οὗ ἴμε παπιεγοιβ Ογίεηΐδὶ ψεθάβ πῃ ϊσῃ ἢδά ἕο ΡῈ γοοΐϊεά ομξ 48 ἱπι- 
τηογδῖ, δης-ϑοοίαὶ, ἀπά ἀπραιγίοξς ; ἰΕῈ νψὰβ πιδίηϊυ ποίαδίε ἴον ἰΐ8 
τεηδοί(γ οὗ [ἴ. Τῆς ϑίαϊξε ἀϊά ποῖ ἄγεᾶπ 88 γεῖ οὗ γεραγάϊης ἔπεβε 
αἰμείϊβῖβ δηά δπδγοῃίϑιβ ἃ8 ἃ γίναὶ ροννεγ, [ἴΐ τγᾶβ σοπίεπιρίυουβ 
ταῖμεγ ἤδη ἀϊβίγιαδεξα! οὗ ἔπε πὲν ἔαίῃ. Τμδξ {πὶ8 βεοῖ νυ ἰτ πίη ἃ 
βεςῖ, οΥὁ γαῖπεγ {π|8 βίγυσριίης οὔβῃοοϊ οἵ με Δενίβῃ βυρεγεείκίοη, 
ποιά οαεἶνε πε δατρίγε πψῆϊοσῇ τγεαῖεά ἰἴ 48 ἴῃς Ἰεφίοηβ ἐγεαίεά ἐδ 

ἀαϊβἰεβ οὐ ἐμείν [πὸ οὗ πιαγοῦ, πιαβϑὲ ἤᾶνο βεθηχε ἁ ἔπδη ἢπ ἱπίαξυδείοη 

οὗ ἃ ῃδγγον-τἰηάεά ἑαπαίίο. Ηἰβίογυ, ὈῪ δε γἱης (ΠΪ5 ἐχρεοσξδείοη, 
8458 ργονεά δὲ ἰξ νγὰβ πιογε ἔπδη ἃ πιαρηίβοεηξ γεδοῦ οὗ ἐπε γε] σίου 5 
ἰηβείηςε, (παῖ ἰξ ψᾶ8 ἴῃ ἕδος νῆας πηδε ἤᾶνα ἀσγεεά ἴο ἰαθεῖ γαΐῃεγ 
τη ἀεβηα δ8 “ἰηϑρίγεὰ ᾿, [τ ἰβ ἔγαες ἐπαξ ἴῃς πηεββϑίδηϊς δηά 
Δροοσαϊγρίίς ἐγαάϊξίοηβ, τῇ τ ίσῃ τῆς ργορῆες ψογεά, ἐεηάεά το 
ζογεβῃογίεῃ ἢϊβ νίαν οὗ ἴῃς οαπιραίση. Τῆς Ποβί οἵ πηδγίγγβ ψεγα 

ῃοΐῖ ογονάεά ἱπίο ἃ ὕγίεξ ἱπίεγναὶ, δπά τῆς ἐγίαπιρῃ οὗ ἔπε σπυγοῖ 
ονοῦ ἔῃε επιρίγε σᾶπηε ἰῃ ἃ νεγὺ ἀἰδεγεης ψΑΥ ἔγοπιὶ δε ἔπε ργορῃεξ 
οΥΓ ΔΩΥ οὗ Πίβ σοηίεπηρογαγίεβ ἱπιασίπεά. Βαξ {πε Αροσαίγρϑβε ρεης- 
τγαϊεά ἴο ἐπε Ὠεαγί οἵ {πε ἰβϑδιε. Τῇαε γεϑοῖνε ψῃϊοῇ ἰἰ Κηϊς ἀπά ἔπε 
δορε ψῇΐϊςῃ ἰξ κἰπα]εά ψεγα βυδβίδηςαι!ν τε ἴδ ἢ τς ἡογνεά ἐπα 
ἰαΐῖεν σμαγοῆ, ἔγοηχ ᾿ἰσηδίίαβ αηά Ῥοϊγοαῦρ οησαγάβ. ΝΥ δΐ “" [αι τμέα!- 

688 ἴο ἀεαῖῃ" (οἷ ἰ(. 10) ἱπνοῖίνεά πηᾶὰν θὲ {Πωυδιγαϊεά ἔγομῃ {πε 
ὩογπΊδὶ ργοόσεάσγε οὗ πε ργο-ςοηβαΐ ἰη ΒιΕΠγηία, νεγε Ρ] ων, ἃ8 Βα 
6118 «8, βαά ρεορίε Ὀγουσῃς Ῥεΐογε Πἰπὶ σγῆο ψεγε δοσαβεά, βοπια- 
εἰπγεβ Ἑποηυ ποι. ἀπά βοηιοζίπιε8 Ἐγγοηθοιβῖν, οὗ θείης Ομ γίβιϊηβ. 
ὙΠΟΥ ἱποϊυαάεά ρεγβοῦβ οὗ Ῥοϊῃ β86χ6β, 811 αρεβϑ, δά ναγγίηρς ἤεϑίτῃ. 

Αἴεγ Ῥεΐηρ τῃγίοε νψαγηεά, ἴοβε τγῇο 811 δάδπεγεά ἴἔο ἐμεὶγ σοηξεβ- 
βίοη οἵ ἔαϊ ἢ ψεγε, ἰῃ σοπδβεαύεηος οὗ με σορηπίξίο οὐ ὑγεϊ ἰπλίπαγΥ 
ἰηνεδεϊσατίοη, εἰἔπετ ἱπηργβοηεά δηά {|Π6ἀ (1 ργονίηςία! 8, οὐ, Αρος. ἱϊ. 
18) ογ ἀερογίεά το ἔοσπιε ([ἔ Κοπιδη οἰτΖεηβ, ο΄. Αρος. χνὶϊ. 6, ἱσπαϊίαβ, 

εἴς.). Οἰδεγϑ, βοψένεγ, ψεγα ποῖ 80 ἰογαί ἴο {πεῖν [ογά.1 πε δη 

1 ΤΒεῖε ἡγεγα ἴδα δειλοὶ Δηὰ ἄπιστοι, 4.5΄., οὗ Αρος. χχί. 8. Οονναγάϊςε τνᾶβ ρασ- 

εἰουϊασῖν ἀδηρεζουβ ου ἀοοουπὲ οὗ ἰΐα ἱπέεςτουΒ παίυγα. Εοσ ἴῃς Ῥδά εχδπιρὶς οὗ ἐμ α 
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ορρογζυηί οὗ γεσδηϊδίίοη ψα8 οδεγεά, βοπγε ἀδηϊεά δὴν γεσεηΐ οοη- 
πεχίοη στ ΟὨ γί βεϊδηϊςγ, τ6]ΠΠἸς 6 ργοσοηβα! ἰμαὶ μον πδά Ὀδθη 
(βοπιε ἔννεηΐν γδᾶγβ ἀνο, ἰ.6., ο. 98 Α.Ὁ., πε ρεγίοά οὗ ἔῃε Αροσαϊγρβε), 
Ὀυΐζ πο Ἰοηρεῦ ψαγθ, Οἢγβιίβηβ. ϑοπῖα 8180 δά πο οδ͵εσϊίοη ἔο οὔἶεγ 
ἴησδηβε Ὀεΐογε ἔπε ἱπιασζε οὗ ἴπε Ἔπιρεγογ οὔ ἴο ουγβα ραθί ον πα 
ῃδηης οὗ ΟὨγίϑί. Τῆϊβ νὰ8 τῆς ογίξογίοη δρρίἰεά ἴο ἔπε βιυιβρεοξ,1 δηά 

1 νγὰ8 ἰαγρεῖν ἄμε ἴο ἐπε ργοραφαίίοη οὗ βυσῇ γεβοϊαξε ἰάθαβ ἃ8 ᾶγα 
ἐχροιηάεά ἱπ ἔπε Αροσαῖγρβε ἔμπας Οἢγίβείδηβ νψεγα καρέ ἰογαὶ ἴο ἐπεὶγ 
ξαϊτῃ, δά ἐμδξ, ψιπουξ ἃ ἔεαγ ἰπ {πεὶγ ἐγα ογ ἃ ϑυογά ἴῃ ἐμεὶγ μαηά, 

πεν Μψεγε δος Ἔνεηΐζαδ!ν ἕο σἤδησε [δε ἕαςε οὗ με ψογὶά Ὁ. εηΐοτγο- 
ἱπρ ἴδε γεοορηϊκίοη οἵ {πεῖν οἰαἰπι8 δ ἴῃς ἤαπάβ οὗ πε επιρίγε. [πὸ 
πε σοηνεπείοῖεβ οὗ τῆς ϑοοξιίβῃ Οονεηδηΐεγβ, ἔῃ ργὶπιίεἶνα ΟΠ γί βείδη 
ΠΠυγοῆοθβ ψαγε δοσιβοά οὗ ἱπιπιογα  ν δηά βεαϊείοη, ας, ἀπ]|κα 

ἐδεηι, ἴμεν βυσσεεάεά ὈΥ ραβϑίνε γεβίβίδῃσε ραγε δηά βἰπιρίε. Τῆς 
Αροσδῖγρβε 18 ἃ οδ]] ἴο δγπι8, Ῥαᾳξ ἔπε ἀγπ18 δε ΟἿΪΥ ραϊίεησε δηά 
Ἰογαίεγ ἴο σοηνίςτίοη.3 

1 ἰβΒ ἀπηεδοδββαγυ ἴο δϑϑύπιε ἰπαΐῖ δὴν νίἀεβργεδά ρεγβεσυίζίοη 
ἀπάογ οηιίτίαη, οὐ ἰῃάεεά δὴν “ρεγβεσιεοη" ἰῃ ἴῃς ἰαΐεγ δηά 

τεσπηίςσαὶ βεηβε οὗ ἐδε ἴεγηι, νγαβ8 Ὀεΐογε ἴπε ργορῃειβ πγίηά, ἴῃ ογάεγ 
ἴο δοσουηξ ἔογ ἴδε ἰδησύυασε απά βρίγί οὗ πε Αροσαίγρβε. ψοῃῃ 
δίδει δά ΟὨΪΥ δε ὈῬαπίβῃεά οὐ ἱπιργίβοηεά, {Ππθ βοπιεὲ οὗ δί8 
ἔγίεπά8 (1. 10, Οἴδηι. Κορ. ἰχ. δηά οὗ. οἡ ἱ. 9). Βαξ ἔγοηι [ῃς ροϑβίξίοη 
οὗ πηγαϊξεγβ ἣς αἰγεδάυν αγριεά ἐπ ψογϑὲέ. Τῆς ἔενν σαβεβ οὗ γεργεβ- 
βίνε ἱπέεγίεγσεηος ἀπά οὗ τηδγίγγάοηι ἰῃ Αβία Μίίπον (πα εἰβεννμογε) 

δειλοὶ Ξρίε5, ο΄. ]οβερῆ. Αηπεᾳ., ᾿1,. 15, 1. ἘΡ. Τυυρά. ἀεβοτῖθεβ ἔθ τεπεραᾶθβ ΚΟ 
οοοδδίοηςα 8 ταυςἢ ρτίεξ δηᾶ ἱπιπιθαβυσγαῦϊε βοσονν ἀπά ἱταραϊγεά (ἢς τεδάν Ζϑαὶ οὗ 
ἔδοβε ψῆο δά ποῖ γεῖ Ῥθϑθη δγγεϑεεὰ ", “"ϑοπὶς τετηαϊπεὰ ἔξω (οἷ. Αρος. χχί. 8, χχίϊ. 
15), οἱ μηδὲ ἴχνος πώποτε πίστεως, μηδὲ αἴσθησιν ἐνδύματος νυμφικοῦ, μηδὲ 
ἔννοιαν φόβον θεοῦ σχόντες" (ο΄. Αρος. χί. 18). 

1 ΡΙηγ᾽ 5 ἰάεα οὗ τερεπίδηςς νν88 ἴπδὶ ΟὨ τ βείδηβ βῃουἹά ρίνε υρ {πεῖς δ. Ἠς 

ἐδουρδε τμδὲ ἃ πυτῦροῦ ψουἹά θὲ ψΠἰπρ το τεοδηὶ 17 ἘΠῸΥ σοὶ πε ορρογιυπίιν, ἀπά 
Ὑτα͵δῃ ςοπβτγηχεά ᾿ἰ5 βυρρεβίίοη ὈῪ ογάδγιπρ ἰμαὶ τσλοόυον ἀεπὶθς Αἰπιδοὶ  ἰο δὲ α 

Ολνίσδαη απὰ νιαλες ἐκαὶ ῥίαὶπ ὃγ ᾿ἀὶς αοἰΐοης, ἰ.6., ὃγ τοογελέῤῥίηρ ΟἿ ροάς, «καὶ 
ξαΐη ζογρίυεπεςς. Οοπίγαβὶ ρος. ἴχ. 20, χνΐ, 9 ὦ Αἱ Νίεπηε δηὰ ἴγοηβ ἴῃς ΒοπΊδη 

οἰείζεπβ πῃ {πῸ σπυγοῦ τνεσα Ὀεμεδάεά (ο΄, Αροο. χχ. 4, δαηὰ ἴῃς οδβοβ οὗ Ϊομη ἴπε 
Βαρεῖβε δηὰ 1ἅπι68, Ας. χίΐ. )Ξ.. Ὅς γεβὲ ψψεσε ἴἤσονγῃ ἴο ἴμ6 νἀ Ὀεαβίβ οἵ ἰοσίυγεὰ 

το ἀεδίῃ ἴῃ οἴμασ νᾶγ8. [{ ταυδὶ αἰννᾶγβ ὃς τεπιεπηρεγεά ἐπαὶ μάρτυς, ἴῃ [15 δοτηῦτα 

8εη86, ἀϊὰά ποῖ πεοαββασιν ἱπιρὶν ἴπᾶὶ 4 ΟὨγίβείδη δὰ βυβετεά [ῃς ἀδαῖ- Ῥεηδίν (οὐ. 
Τειῖ, ὧς Εμρα τ2, Ευ8. Η. Ἑ. ν. 18, εἴς.). 

3 ΟἿ᾽ χιϊ!. το, χίν. 12. [π βρὶϊε οὗ 86 Οατησεγοηίδη τους οὗ χίϊϊ, σ7, {π18 18 [86 

Ὡογπιδὶ ἴεπηρας οὗ ἴπ6 ὈοοΙο; 11 ἴδ ἃ ΟἸγίβείδῃ ἐχργεββίοη οὗ ἴῃς ραββίν: ιν βῆονσι 
Αἰτοδάυν ὈῪ ἴδε Ουἱειῖβιβ ἴῃ 1υἀδίδη, ὈὰΣ [6 σου ΤΟΙ ἶπρ πιοῖῖνε ἰ8 1Πς Βρίγις οὗ [ε508 
85 τεοοτάεά ἰπ δἰβ οὐνῃ βαγίηρ (Μαιί, χχίΐ. 21) ἀπὰ ἴῃ τῆς σερίν οἵ δὶ γεϊδιϊνεϑ ἴὸ 
Βοπιίδη (Επ8. Η. Ε., 11. 32): “Ηἰἷ8 Κίπράοπι 18 ποῖ οὗἉ τΐα ᾿νογ! ἃ οἵ οὗ {π18 βαγίῃ, 

δῖ Βεανεηΐν δηά δηρεϊὶς, ἴο ἀγεῖνα δὲ ἴῃς οοπϑυπιπιδίίοη οὗ [85 ἀρε". 
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“ογα ἐπουρῇ ἴο ψαγῃ Πίηι οὗ ἔῃ βίογπι γο πη αρ ἐπε βῖν, [πουσῇ 88 

γεῖ ΟὨΪΥ οπς οὔ ἴψο ἄγορβ μδά δοΐυδιν ἔδ!εη. ἘΕυθοδίυβ ᾿ΓΟΡΑΡΙΥ 
ἐχασρεγαῖεβ ἤδη ἢς βρεδῖβ οὗ “ πιδῶν οἴδεγβ δίοης ψἱτἢ ΟἹεπΊεηβ 
δηά Ποπλει!]α ((. 18), ἀηά τς ρεγίοά οὗ ἔεγγοῦ ψὰβ δάἀπρεεα ϊν βῃογε 
(Η. Ε., χχ. 9-11, οὐ Τεγῖ, 4ο]. 5), θαξ πα ογιβϑὶβ νγὰβ βυ οἰ ἘΠ ΕΥ 

δουΐε ἕο ορεη Φοῇη' Β πιίηά ἴο ἐῆς ἰββιιεβ δ βίδα. [1 ἰ8 τῆ 8 βεῆβε 

οὗ ἔδεε ἰγγεσοηοί αν] 6 απίασοηΐβϑπι Ὀθεΐπψεεη (6 ἱπηρογία! ουἱτα8 ἀπά 

ΟΠ γι βείδηϊεν, ποῖ δὴν βρεςῖβο ῃιπΊρεγ οὗ πγαγιγγάοπῃβ, τ] σἢ δοσουηῖβ 
ἴον ἔδε ογίρίη οἵ ἔς Αροσαῖίγρβε ἀπγίηρ ἴῃς ἰαϊτίεν γεᾶγβ οὗ Ποπιείδῃ. 

Α συγβοῦν φίαπος 1} βῇονν παξ [8 ἰΙαησιασε ργεβαρροβεβ ἃ βἰξυιδιίίοη 
τῆογε ἀεβηϊίε δηά βεγίοιιϑ ἔπδῃ δὴν Ἴσονεγεά ὈΥν δδγιΐεγ γεΐεγεηοθβ ἴο 
Ρεγβεουςίοη ἴον 7λὲ Ναμε οὐ Μγ Ναπῖιε, ψϊοἢ ἴῃ 41 {Ππ||ἸΠοοά, 88. 
1 Ῥεῖΐεονγ ἱπάϊοδίεβ, οδίδαίῃβά πιογα οὐ ἰε88 Ζεηθρα ν δἴζεγ (ἢς ογίββ οὗ 
θ4 Α.Ὁ. ἰη οπιθ. Φοδη β8εεβ δποΐῃεγ πᾶπΊε βεῖ ιρ ἀραίπβι ἔπε πδηλα 

οὗ ΟὨγίβε, ἀπά ἢς βίβπιῃρβ ἰξ 48 ἔῃε εββθῆςε οὗ Ὀδβϑρῇετιν ἴο γεςοσηΐβα 
ΔῺΥ βισἢ {{6. ΨΥὨδς ΟΠ γι βείδπϑ νεγὲ βιιπιπιοηεά ὈΥ Πίπιὶ ἕο ἀο τγὰβ 
ἴο 88 “Νο'. Τῇεῖγ ροϑβίεϊνε σοηξεββίοη οὗ ἐμε ΟὨγίβείδη παπὶα γὰ- 
βοίνεά ἰζβε 1 ργδσείςδ!ν ἰηΐο ἃ γεΐαβαὶ ἴο δάπιηε δε Ἰερίεἰπηαον οὗ δα 
Επιρογογ᾽ 8 ἀϊνίπθ ὨΔΠΊ6Β. 

Τηΐβ ρονεγ οὗ ρεπείγαϊζης ἴο δε εἴεγηδί ἰββιεβ ππάδγπθαῖῃ τπα 
Ἄοοηβίοξ οὗ {πε ἀδν ἰ8 οπε ποίε οὗ {πε ἴγας ργορῃεῖ, ἀπά ἰῃ ἰουςπίην 
της Αροσαῖίγρβε ψε τουσῇ ἐπε ἰἰνίης βου] οὗ Αϑβίαϊτίς Ομγίβιεμάοηι. 

Τῆς Ὀοοΐκ σοπιε8 ἔογσναγά ἃ8 ἃ ψογίς οὗ ργορῆεου (οῦ. ποΐεβ οὐ ὶ. 1, 
8; χὶ. 18; χνϊ. 20, 24; χχίϊ. 6-7, εἴς.). ΑΒ βυσῇ ἰἴ ἰβ ἀδείρηεά ἔογ 

τῆς ἰηδίγαςείοη δηά δποουγαρεπιεηΐ οὗ πε ΟὨγί βείαη βοοϊείγ (1 Οογ. 
χίν. 8 1). [{ 1818 τῃἰ8 ἀεβίση ὈῪ τπηθϑῃβ οὗ νἱβίοῃβ ἀερίςτίης (α) {π6 
ἈΡΡγοδοῦ δηά σἼεγίαϊπεν οὗ πε ΟἾγίβε᾽ 8 γεΐαγη, (δ) ἴῃς τναγηίηρβ 
δΔηά οσοπιίοτε οὗ Οοά ἴογ ἴπ6 σπαγοθεβ ἀυγίησ {πε ἱπίεγναί, δπά (6) 

τῆς 1188 δηὰά τεγγοῦ οὗ ἐς μοῦ ἴο σοπῖθ.0 Ογαϊπαγν {πε γανεΐα- 
τίου ἔακεβ ἐπα ἔογπι οὗ γαρίωγε οὔ νἱἰβίοη. Τῆϊΐβ, αρϑίῃ, ΠΊΔΥ ρ888 

ἰηΐο δῷ δά άγεββ ἰῇ ννῃΐϊσῃ δα ργορῆεῖ ἰεανεβ ἴῃς γόϊε οἵ βεεγ ἔογ ἐμαῖ οὗ 
βρίγίζυαὶ δά νίβεσ. Οτ. γαρβοάν πᾶν ὈεσοπΊε ἃ βοης (ψαλμός), γεδεοσίίησς 
ας ΒΕΡΙΟΠΕΙ οὐξρατγδῖβ οὔ πγεϊοάν (Ε. Βὲ. 2188-2140, 8242) ἰη {πε σοη- 
φρέξαικίου (ο΄. ἴῃς τεβροηβίνε Αγριέη ἴῃ ν. 14, νυἱὶ. 12, τῆς Τυίβασίοη ἰῃ 
ἰν. 8, ἀπά τῆς ΗΔ] 16] ]4ἢ ἰη χίχ. 1 1.) σῇ ψψεγε Ραβεά ἴῃ ραγί ὕροη 

ΘΑγίίεν εν δῇ ρβα] 18 οὗ ἴπε βγπάροσις (α8 Ρ] αν ἐουπά ἰη Βιζηγηία : 

“ραγπιεη ΟΠτγίβίο 4υδβὶ ἄεο ἀΐσεγε βεσαπὶ ἱπαΐςεπι "). ΕἰἴηδΙγ, τπῸ 
Ῥτιορῆεξ τὴᾶν ψογὰ δίοηρ ἰῃς [ἰπε68 οὗ ἐγδαϊείοηδὶ ἀροςαϊγρίίς ογδςῖεβ 

ψὨοἢ ψεσγα πΊογε οὔ 688 ΓΑ ΠῚ}Π|4΄ ἕο ὨὶΒ ἤδαγογβ, 88 88 τῆς διιΐδον 

οὗ Παηίεὶ ἴοοῖ δεγεηιία 5 βενεηῖν με 8 48 οὔς οὗ δίβ ἰεχίβ. ΑἹ 
ἔπεβε ναγίεϊϊεβ ἃγὲ γεργεβεηίεά ἰῃ ἴῆε Αροοσδίγρβε οὗ θοῆη. Βαῖ, 
ψΠδΐονος γόϊς Ὧς αϑϑυπηεβ, ἴΠε 866 ΟΥ̓ Βρεαΐκεγ ἰ8β ργε- θεν ἃ 
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Ῥγορδεῖ, δπά ἕῆς Οδγίβείαπ ργορῃεῖ ἴβ γαηκεά βεβίάες δἴοβεβ δηά ἔπε 
Δηρεῖβ 5 {πε οογυαμέ οὗ Οοά κατ᾽ ἐξοχήν. Τα ογάεγ οὗ ριορδβεῖβ ἰ8 
βεοοηά ΟὨΪΥ ἴο ἴμε ἀροβίϊεβ. 

1 ἰὸ ἰ8 ἔς νοσφέίοη οὗ με ργορῃεῖξ ἴο γενϑδὶ ἃπά εηιρῆδβίβε ἴῃ 6 
Ταϊ(ἢ, ἰξ ἰ8 ἐπε σογγεβροηάίησς ἀν οὗ ἔπε πχᾶγίγγ ἴο Ὀὲ ἰογαὶ δὲ 41] 

οοϑβίβ ἴο ἐδδὶ ἕδίτἢ ἴῃ ἴῃς ΚΙΠ Ως εἰπιεβ. Ηδησε [ἢ πηδγίνγ οὔ σοη- 
ἔεββογ ἰβ, ποχὲ ἴο {δε ργορῃεῖ, ἔπε πιοϑὲ ργοπιίπεηξς ἤσυγε ἴω ἔῃε 

ἰαπάβοαρε οὗ ἴδε Αροσαῖίγρβε. Οπε οὗ {πε ἐεβίβ ργοροβεά (πηοβῖ αἢ- 
ξαϊτγ) ὈΥ 8ῃ δηΐξὶ- Μοηϊδηίΐβε ἴῃ ἴῃς βεοοηὰ σδηΐυγν 88 ἃ ογίξεγίοη οὗ 
Μοηίδηΐβε ργορθεοῦυ ψγ88 18 σαρδοίτν ἴον ργοάιοίηρς πιαγίγγβ ιιά ἰξ 
ἰπαρίγε ἃ ἕαίἢ εαυδὶ ἴο πε βἴγεββ οὗ ρεγβεσιξίοη ἢ αβ ἴδε γε]! ρίοη 

ἰξ ἰοβίεγεά βίγεημουβ εὐουρσῇ ἴο ργονοῖτε ρεγβεσουξίοη ἢ Τῆς ογίβὶβ οὗ 

δε ἱπιρογίαὶ! σαἰταβ ἀπάογ Ποπιιείδῃ βϑεεπιεά ἴο Φοῆη δὲ δὴν γδΐε ἴο 
ἀετηδπά δὴ δἰεξυάς οὗ ραββίνε γεβίβίαηςε ' οα {Π6 ραγί οὗ Οἢγίβιίδῃβ 
“ΠΙΟἢ ἰηνοῖνεά {ππ γίϑκ οὗ ἀδεαίῃ. Νείξμεγ γε ρα! !οη ποῦ βυϊςίάς τγᾶβ 
ἴο Ῥε σοηξεπιρίαϊεά ἃ8 ἃ πιεδῃβ οὗ εβοδρθ, δηά βίσῃι ναβϑ ουἱ οὗ ἴῃε 

ηυεβίίοη. ΝΒ πος σουἹά οης ες ἔγοηι πε σδοβαγῦ Τῆς ΟΠ γίβείδη 

ταυϑὲ θὲ ργεραγεά ἴο Ρε ψαϊέλγζεϊ πηίο ἀδαΐδ, ἀπά ἰξ ἔπεγε ἰβ δὴν ἀΐδ8- 
εἰποξίοα διποης ΟΠ γί βείαδηβ ἄγαν ὉΥ {πα ργορῃοῖ β πιϊηπά ἰ [168 ηοΐ 
Ῥεΐνοεη ψενίβῃ δηά Οεηΐε ΟὨγίβείδηβ, θαῖ θεΐτψεεη {με πηαγίγγβ οα 
τῆς οὔτε δαηά δπά δε γαηῖ δηά 8]6ε οἵ ἔπε σῃαγοῦ ἀροη τῆς οἴδογ. 
Τῆς τηδγίυγ ἰ8 ῤγίγιης ἱμπέον ῥαγές; Δῃ Ἔχοεριίζοπαὶ ρίδος ἀπά βρᾶοε 
ἰ8 αβϑίρηε δἰπιὶ ἴογ ἢϊ8 ρεγβίβίεης Βάς! ἐγ. ΑἙἕ ἐς βαᾶπὶς εἰπις τς 
ἐχίγανασαηΐ ργεγομαζίνεβ οὗ (ἢε πηδγίγγβ δηά ἔπε σοῃέεββογβ ἰῃ ἰδίεγ 
ΟὨγί βείδῃ 6] ε [ἰῈ οὐξϑίάς ἐς ραγνίενν οὗ ἔπε Αροσαῖγρβε. Τῆε 
Ῥγορἤεῖ β πδοπηδαζε ἴο {πεπὶ ἰβ ραγεΐν ἄμε ἴο ἔπε ἐχοερεϊοηδί οἰγοιπι- 
σαπηδίδποαβ οὗ (ῆς “ΚΙΠ σ᾿ εἴπια, ἀπά ἴῃς ρεγπιαπεηξ εἰεπιεηΐ ἀἢ- 
ἀεγιγίηρ ἰξ ἰ8 τῃς τγατῃ (νἱπεββεά Ὀ. Ζογοαδβέγίαπίβη ἰῃ ἰ8 οὐγῃ ΨΑΥ, 
ο΄. Ἐπογοῖ. Κεῖ. απάὰ Επιῖο5, ἰ. 210) παξ Πἰβίογυ [8 πείϊμεγ σαργίοα 
Ὧογ δί᾽πά ἔαξα, Ὀᾳξ ἃ πιογδὶ ογάεγ ἰὴ ψῃϊσῇ βαογίβθος ἔογ ἐς βαῖε οὗ 

ΟὨγίβε δπά ἰογαίἐν ἴο Οοά δγε ποῖ ψαῖεγ βρὶ] ὑροὴ ἔπε σγομηά---ἃ 
Τηογδ] ογάδγ, ἴοο, Ψῇοβα εηὰ ἰβ θουπά αρ πίτ ἐἢς ρεγϑοη οὗ 9ε6βι8 

ΟὨγίβὲ ἃβ [υογά δηὰ Ἐεάδεηιεγ. [τ γα8 ρεγῆδρβ ἱπενίίδοῖς ἐμαὶ ἐπα 
ἐχργεββίοη οὗ {ῃβ σγεδὲ γεϊ σίουιβϑ σοησερείοη βῃουϊά, Ὁ [8 νεγΥ 

δτλρῃαβίβ, ἰεδά ἴο βοπΊε ἜἽχασρεογαίίοη. Τῆς δοοά-τἰάς ψῃϊοἢ βυὉ- 

ταεῦᾷεβ βοπῆα γιτἢ8 ἰβοϊδίεβ οἴμεγβ ἰπ ἃ ροϑβίζίοη οὗ δ πογπιδὶ ργο- 
ταϊῆεποθ Τἤαβ πε Αροσαίγρβεα, ψὨϊσἢ 18 ἃ ἴγασὲ ἴον ἔπε Ὀδά ἐἰπλ68 
οἵ ρεγβεουζίοη, νίενγβ ἔπε ΡῃΠ]οβορῆν οὗ μἰβίογυ 88 σαϊδβίγορῃε γϑέῃεγ 

1 ὙΜῈ χίῖΐ. 9-1ὸ σοτηρατγς ἰῃς 1 εννϊϑῃ Πρ Ὦ- Ρτίεβι᾿Β σάνε οἡ ἴῃς λυ οὗ δἴοπε- 
ταοηὶ (7 ετ. ]οτπ}. ν. 42 ς.), 18αὲ “ πειίδες 1Π΄18 λυ ποῖ ᾿βσουρ (8 γεᾶσ πηᾶν ΔῺΥ 

ολρενι!ν σοπὶς ὩΡΟοη υ8. . . . Απά 88 ἕος ΤΥ Ῥεορῖὶς [βγδεὶ, [δὶ ΠῸ Ἔπεσην ἐχδὶς ἢἰπὶ- 

8εἰἢ ἀρψαϊηϑι (δ π.᾿" 
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ἴδῃ 88 σγοσίῃ; πε νἱγίιιε8 οὗ αβοειοίβηι δῃὰ Ἔνεη σε ΡδοΥ (ς΄. οα 
χίν. 4) ἀοφυίγε ὑπ νοπίεά ργοπιίπεηςε ; βεηϑυουβ ἀβρεοίβ οὗ {πε π168- 
βίαηΐο γείζῃ ἴεπά ἴο ργεάοπιπαΐε; ἔπε ἱπιραΐδε οὗ ργοραφᾶπάα ἰ8 
οδεοκεά ὈΥ ἐπε βϑοργε δπά ἔογε-βμογίεηδά νίενν οὗ ες ποῦ ψηΐοῃ 

ἴδε ργεβεηξίπχεηξ οὗ ἀρργοδομίης ἱπάρπιεπε ἔοβίεγεά ; γε! φίοη ἴεπάβ 
ἴο ΡΕ Ὀοιμηά ἃρ ψἰἢ ἃ μαϊγεά δηά ἔεαν οὗ ἐπε οἷν! ρονεγ;} δηά 
Οοά ἰβ ἃ ἀκζΖζΖίίην, 5βι]εηξ, επεῃγοηεά βσυγε οὗ πιδ)θβϑίυ, γῆο ἢδ8 πιεπ 

ψαγηρά δηά ψουηάεα, ηοΐ (458 ἰπ με ἴοαγίῃ σοβρεῖ) ἃ Ἐαΐμπερ ψῦο 

8 ἰη ἀϊγτεσξ ἰουσἢ στ 8 ομ !άγε ἀροη εαγίῃ. Τῆς ρϑββίοη ἔογ 
τηογαὶ γειγι υζίοη γεραγάβ πιδϊογίδὶ δηά ροϊ σαὶ σοηνα βἰοηβ πλογα 
πὰ πίογα ἃ8 ἴπ6 ργορεγ ἀγπαηιὶο οὗ ργονίάεποαθ. Τὸ Φοδπ’β δὐεβ, 
τε σαι8ε οὗ αἴαίγβ ἰπ ἴῃ επιρίγε οὗ ἢ8 ἀδὺ 88 γυαπηίηρ βέγαϊῃξς ἴο 
τῆς εὐσε οἴ ἃ ργεοίρίσα. Ηε βαν ἰπ Ὠἰβέογυ ποῖ δῆν τύχη ογ εἱμαρμένη 
Ῥαΐ ἔπε αβέίοσς δηά ἰγοὴν οἵ ργονίάδεηςες αριοδά, δπά ἢΐβ ρυγίϊβηϊς 
τεπιρογ ἐχργεββεά ἰΐβεϊξ ἰω ἃ πιίχξιγε οὗ βρίγίξιιαὶ γεβίφηδίίοη στ δη 

ἰπχρεγίουβ δηά νἱηάϊςζίνε ἐχρεοίϊαζίοη :--- 

Εοπηε 8141} ρεγίϑῃ ἱ νυτῖτε τμδὶ ψοσζὰ 
ἴῃ τῆς ὈΙοοά (δαὶ δῆς ὯΔ8 8βρί]:. 

Τηῖβ εἐχρεσίαξίοη ἰβ ΟΥΪγ ἃ Ππεϊρῃίεπεά ἔογπι οἵ ἴῃς ἐγαάϊείοηδὶ 
Ὀεϊϊεῦ (οἷ, 418 Ἐβά. χίϊ. 11 ἢ, Αρος. Βαγ. ἱν. 4-5) ἔπαξ τῆς ἴουγί 
κἰπράοπι οὗ Ὠαηίε! 5 νἰβίοω ψαβ ἴῃς Ἐοπιδη επιρίγε, νος ἢ 88 ἴο 

ῬὈὲ ονεγίμγονη δ ἴπε δάνεηξ οἱ πιεββϑίαῃ᾽ Β γείφῃ. Δοβερῆμβ ρῥγυ- 
ἀεηεῖν ἐνδάθβ ἐπΐβ ἱπεεγργεϊαϊίοη, που σῇ ἢ ἰ8 ψ 6} ἀσψαγὰ οὗ τ. Ηἰβ 
Ὀυδίηεβ88, με ῥγοϊζεβίβ, ἰ8 ποῖ ἴο Ἔχρίαίῃ τῆς ἕαΐζαγε (4 πέϊᾳ. χ. 10. 4). 
Βυιῖ {δε ἰηϊεγργείδείοη νὰ8 νι άεβργεδά ἴῃ δροσαϊγρις οἰγοίεβ, απά 

ἃ ΟΠγίβείαη δά βρεοίαὶ γεαϑοηβ ἴογ βῃαγίηρ ἰξ. δοῇη Ἵχργεββεβ ἰξ 
στ οπαγαοζογίβεις νίρουαγσ. Ηδ Ψ|Π εποούγασε ηοὸ βΕἢ-ΠΠἸοΠΑΓΟὮΥ 

τεπάδηοίε8 ἀπιοης ΟΠ γίβείαδηβ ἰθ Αβία Μίπογ, Ὀᾳξ ἣς πα8 ῶὸ πογά 

οὗ βῃονίης ἰογαὶεν ἴο ἔπε επιρίγε ἃ8 ἀϊβείη σαϊϑῃεα ἔγοπι ψογβῃϊρρίης 

ἴῃς επιρεγογ. Ηδ πηδῖεβ πο δεἔξεπιρί, βυσῇ 48 Αγστγίρρα πιδάς Ὀεΐογε 
Οαϊίσυϊα (ερ. αὐ Οαΐμρι, 36), ἴο ἀΐδργονε ἴῃς οὔαγρε οὗ ἔγεδβοῦ, δηά 
ὯΟ ςοηϑίἀδγαϊίοπβ οὗ ραϊγίοε8πὶ αυδ!!ν ἢ 8 πγεαῖβ οὗ ἄοοπι αραίηϑὲ 
τῆς ΒΝοπίδη επλρίγε.3 

11 σαπηοῖ Ὀς ἴο0 Βίζοηρ!Υ ἰπβιβεεὰ (παι ἴῃς ἴοης οὗ ἴῃς Αροσδίγρβε ἤεγε νγᾶϑ 

πεῖῖμες ποσπλδὶ πος ὅπ]. [πάδεά [ῃς βαρθβεαυεπε Ὠἰ βίου οὗ [8 σμυσο ἢ Ὀεατβ οὐἱ [5 
νετάϊςι, Τῆς Αβίδες ἰἀϊοδυπογαβίεβ οὗ ἰΐ8 εβομδιοίορυ, δπὰ δρονς 81] οἵ 118 γεϊδιίοπ 
το ἴῃς διδϊ6 ἂγα ἵἤγοννῃ ἱπῖο γε! !ε αραῖπβε (ἢ ς “Ἰογα δε" ἴοης οὗ ἃ σοπεοιροσαγΥ 
Ἑοπιᾶη Ὑτιτηρ κε παῖς οὔ Οἱοριθης Κοριαπηβ. ὙὍΤδε τηοἀογδίίοη οὗ {πὶ8 ἤμε 

ερίβε!ς 18 δἰ θυϊοά Ὀγ Τυὐἱρπείοος (Οἴονε. ον. ἷ. ῬΡ. 27 ἔ. δο ἢ. 382 5) το τῆς ἴαςε [μας 
18 αυῖμοσ δηὰ Ὀεᾶγεσς ψεσε οοππεοιοὰ ν᾿ ἴῃς ἱπηροτία! μουβεδοϊά, 

3 Ὡσ. ϑ8εἴνγῃ δοίυδ!ν σοη)εοῖατοβ (ρΡ. 124 .) ἐπα ἴῃς ργορῃεὶ 88 θδηίβῃεα ἴοσ 
Βανίηρ τυττδη [ἢ ς βοάϊτίουβ ογᾶς! ε8 οὗἉ ἱν.-χχίϊ., δηθὰ ἐμαὶ νβεπ ἢς το- οὐϊοὰ [Ππ νγοσῖς 
(Δἀάϊηρ 1.- 111.) ἀυτίηρ 4108 γείρῃ ἰξ τνᾶβ ομἱν ἴῃς βίσοπρ δητί- Νεγοηῖς ἔδεϊϊπρ δὲ 
ἘΡδεβυβ ν πο ἢ βανϑὰ Ὠἰπὶ ἔγτοπι σαρίὶτα] ρυπίβαπιθηξ ἃ8 ἃ ἰσδίτοσ (ρΡ. 214 {.). 
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8 7. Τὴε Παίε.--- ΔΊ  η ἀπ πιοῖίνα οὗ ἔπε Αροσαῖγρβε ἰβ ἔμ8 
ἰουπά ἰπα πα ργεββαγε ἀροὴ της ΟἸγίβείδη σοηβοίεησς Ἔχογίθ ὉΥ 
Ὠοπιίτἰαπ 8 επιρμδβία οὗ ἔπε ἱπιρεγίαὶ οὐϊέαβ, Ἔβρεοία!ν ἃ8 παῖ 88 

ἔεϊε ἰπ Αβία Μιίπογ, ἀν εαγίϊεγ ἀδίε ἔογ ἴῃς Ὀοοῖ Ὀεςοπιαβ αἰπιοβὲ 
ἐπιροϑδβίδ]6 (οὐ, ΝΜοπιπιβεη᾿ 8 Ῥγουΐποες οΥ Κορι. Ἐηιῤίγε, ἰὶ. 175). ὙΠα 
ἐγδαϊείοπαί αἰτεγηδεῖνα, ἐ.6., τῆς τγείσῃ οἵ Οἰδυάΐαβ, ἰβΒ αρϑαγά. Τῆς 

Νετγοηίς ἀδέε (ἰ.6., ϑοοη αἴξζεγ Νογο᾽ 8 ἀδαῖῃ) ἜἼχεγίβ πιοβϑὲ οὗ ἰζ8 ἔαβοί- 
ῃδίίοη οὐ ἔθοβε ὙΠῸ οἴϊης ἴο ἴοο γίρίᾳ ἃ νίενν οὗ ἔπε ὈοΟΪΚ᾿ 8 απ, 

σι οἢ ργενεηΐβ ἐπα πὶ ἔγοτι ἰοοκίηρ ραβϑὲ ραββϑαψεβ "κα χί. 1 ἢ. δηά χν!!. 9 ἴ, 

Βαξ(α) μα ρῇαβε οἵ τῆς Νεγο-γεάϊνίνιβ πνέῃ συμ ἢ ἰ8 τεργεβεηζεά ἴῃ 

δε Αροσαίγρβε σδῆπος ΡῈ δαγίίεγ ἴπδη δὲ ἰεαβϑὲ ἴῃς ἰδτέεγ ραγὲ οὗ Κ΄ ε58- 

Ῥαβίβῃ᾽ 8 γείφῃ ; (6) ἔμ 6 σπαγοῦ οὗ ϑπιγγηδ, 8 γε πον ἔγοπι Ῥοΐγ σαν 

(δά ΡΆΒΪ]. χἱ.) νγαβ ποῖ ἐοαπάεά ὃὈγ 64 Α.Ὁ., ἀπά ἰξ ἰΒ ἱπιροβϑβίδ᾽ε ἴο σγυβῃ 
πα ἀενεϊορπιεηξ πυρί ἰεά ἰῃ ἰΐ. 8-11 ἱπίο ἃ ἔδνν γϑαγβ; (0) πε σοη- 

ςεριίοη οὗ ἔπε πεν Φεγυβαίεπι ἱπιρ [68 ἃ ροβϑί-70 ἀδίε (οὔ. ποῖεβ οχ 
κχί.-χχί!.); (4) πο νογβῃίρ οὗ ἔπε ἐπιρεγογ, δάδαυδίε ἴο Ἔχρίαίη πα 

ἁἀδῖα οὗ ἴδε Αροσαῖγρβθ, ψαβ εηΐογοεά ἀπάερ Νέεῖο ; δπὰ (6) {πε 

Δ]Ιυϑίοηβ ἴο ἔδα πιαγίγγβ (11. 18, ἀπά εβρεοίδ!ν νί. 10-11---ἰης Ηοιν 
ἴοηρ ἢ οἵ τῇς Νετγοηίς νἱςιπι8, δηά ἐμεὶγ βαυρβεαυεηξ σοπηγαάεβ ἰῃ 

τηλγίγγάοπλ) βυγεῖν Ῥγεβάρροβε ἃ πιο ἰοησεῦ ρεγοά ἕδη ἴπγεα οΥ 

ἴουγ γεαγβ. ον γεσεηΐ Επρ Βἢ βέδιεπιεηῖβ οἵ ἴῃς Νεγοηὶς ἀδίε, 866 
Θείνγη (ρρ. 215 ) δπά Μίγ. Β. ΜΝ. Ηεηάεγβοη (οῤ. οἷέ. ρρ. 439 ἢ). 
Ἴδε Νεβραβίαπίς ἀδίε (οὐ Ν. Βαγίίεε, 4οΞίοϊς Αρε, 888-408 ; ϑοοίξ, 
48-56), νν»ῃῖς ἢ Π88 γαΐῖπογ ἃ θεξζεγ οϑβε ἰῃ {πε ἱπέεγηαδὶ Ἔενίάθησεα οὗ ἴπ6 

ὍοΟΚ, ἰ8 γυϊεά ουξ οὗ οουγί ὈῪ (4). Τῇδ ἰδοῖς οὗ δὴν τγδαϊεξίοηδι γὰ- 
ἔεγεπος ἴο ρεγβεουτίοη ἀπάεγ Ἐπὶ8 επηρεγοῦ που ἠοῖ ἱπάεεά Ρε ἃ 
ἀεοἰβίνε ἀγραηιεηξ Ὀγ ἰΐβει; [ξ ἰ8 οηἱγ ΟΥ̓ ἴδε Ιεϊξεγβ οὗ ΡΒ] ην παῖ γα 
Ὠάρρθη ἴο Κποὺ δηγιπίης οἵ ἔπε ἰγουδεβ ἐχρογίεποεά Ὁ. Αϑίδεϊο 

ΟὨνγίβείαηβ απάογρ Τγδίδη, απά 8 βἰπιῖαν οαϊϑαγθὲ ἀπάενρ ψεβραβίδῃ 
τηῖσῃε πᾶνε ραβϑεά πηηοιςεά Ὁ. ΟΠγίβιίδη οὐ ραζᾶη ψγίϊεσβ. Βαΐ 
(18 8. απ] Κεὶγ.1 [Ια δὴν οα8ε, εδραϑβίδη ἀΐά ποΐ Δα ᾿ἰβ ἱππογίϊοά 
δηά οἴἶδοϊα! ἀἰϊνίηϊεν βεγίουβίγν. ΟἩγίβείδπβ δά ἃ [επηρογαγυ ἀπά σοπι- 
Ῥαγαῖϊϊνε ἱπιπιη εὐ ἀαηάορ Πἰπι, πὰ “80 ταρίἷν αἱά ἐπεὶν ἰπδμπεησα 
στον (παῖ {Πα Ὺ ἀνε πιαάς σοηνεγῖβ ἰῃ {Πς ἱπιρεγία! ἔατα ν ἰξ86 1 (ο, 

{ἱρπείοοι, Οἰορι. ἔονι. 11. 507). Ραγῖβ οὗ ἔπε Αροοδίγρβε, ἴδίθη 

ΒἰΠΡΙν (6.ρ., ἴῃ χίι1.), παϊσῆς Ὀὲ τγεΐεγγεά ἴο ψεβραβίαη᾽ β γείξῃ, δυῦ 
απὸ Ποπιείαη, ἢ6 ἀοεβ ποῖ βθθπὶ ἕο ἢᾶνε ἱπίογίεγεά τίς Οτγίεπξαὶ 

ΔΑ ὄνδη βίγοη μοῦ ἴση ταὶρ ς ΡῈ υϑεὰᾶ, ἴῃ νἱενν οὗἨ πε τεβεάσοῆεβ Ὀγ οτγίεἰςβ {{κῸ 
Μαιιμδεὶ, 6861}, Νευπιάπη δηὰ δπιβᾶυ. Τῇαε εδχίζεμις ὑπ||Κο]!]ποοὰ οὗ τῇς Αροοᾶ- 
ἴγρβε θείης εἰϊοίεεά Ὀγ δηγεπίπρ ἀυτίηρ {πε τεῖζηβ οὗ Τιτιβ οὐ Ν εβραδβίδῃ 18 8180 γσεοοῦ- 
τίβεά ὈῪ [ωἰπθεηπιδυοσ ἰπ δ᾽8 Βελάριῤμηρ ἀες ΟἈγίσίοπέμηις ἀμγοὰλ ἀδη γδνδολ ον 
έααΐ (1905), ΡΡ. 66 ἔ, 
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ουἱΐ8. ΤΏαΒ, βίποα {πε σεηεγαὶ ἰηίεηβιεν οὗ Φοδη᾽β ἰδησυασε ἀροιξ 
πιατίγγάοπι οαπηοῖ Ὀς Θχρίαἰποά αἰτορεῖπεῦ ἃ5 εἰζμεγ ἃ γεπιίηϊβοεηος 
οἵ τε Νετγοηΐς ουζρυτβὲ οὔ ἃ8 ἃ ργορῃείίο απιϊοϊραξίοη οὗ ψῆδξ νψαβ ἴο 
Ὀε ἐχρεσίεά δἵ {πε πδηάβ οὗ ἔς ψογίἀ-ρόονονς ἀυγίησ (ἢε ἰαξξες ἀδγθ-- 
ἔογ 8οηγὲ σοῃογεῖε οσοδϑβίοῃ ἰ8 Ὠεο  ββαγΥ ἴο δοσοιηΐ ἔογ [ες ργορδεῖ᾿ 8 

βίαπάροίητϊ---ἰῃς τηοβὲ ργοῦδρίες βοϊυτίοη ἰβ παὶ ΟὨγίβείδπβ σψεγα 
Ὀείης ρεγβεουζεά ἤεγα ἀπά ἴδεγε ἰῃ Αβία Μίπογ ἔου νας Ποπιείαπ. 
(48 Νευπιάπη δηά οἴπεγβ γίσμεν ροϊπε οὐἱ) τεραγάεά ἃ8 ἃ σαγαΐηδὶ 

οἴξεηςε, υἱΖ.» ἔπε γτεέα84] ἴο αοκηον!εάσε Ὠΐπὶ 48 {πε ἀϊνίηε Βεδά οἵ τῇς 

επιρίγε. Τῇε γεϊ σίουβ8 ἀδνεϊορπιεης οὗ ἴπε σμαγοῆεβ ἰ5 οἔξεη Πεϊά ἴο 
ΡῬτεϑίρροβα ἃ σοηϑίάεγδδίε ἰεησίῃ οὗ εἰπΊε, δαΕ 118 ἀγϑαπΊεηξ πχιϑὲ θῈ 
υαβεά νψίτῇ σαυτίοη. Δ )ογί ΠῚ 688 ἀπά Ἔγγοῦ δηά ἀποπαγίζδοϊε ἔεεϊίη σα 

ἀϊά ποῖ γεχαίγε ἀεσδάεβ ἴοὸ βργίηρ ᾧἂρ ἰῃ ἴδε ρυίπχίείνε σπαγοῆα 8 οὗ 

Αϑβία Μίηωονυ δηά εἰβεανῆεγε ΝῸ σγεδὲ βίγεββ σδῆ ὃς ἰαἰά οἡ {5 

εδΐζαγο. 861, μα σμαγαςῖογ οὗ ἴῃς Πεγεβίεβ ἀδβογίδεά ἴω ἰἰ.-1}}. σοῦ- 

ἰαίηἷν ργεϑαρροβεβ δῇ δοαυδίπίαησα σψίξῃ ἰηςὶρίεηξ φποβιίοίβηι τυ σῃ 
τεαυΐγα8 ἃ ἰαῖεῦ ρεγίοά ἵδη 70 Α.Ὁ. ἴον ἰῖ8 ἀενεϊορπηγεηΐ. 

Τῆς οὔς ρᾶββαᾶψε (ἀραγί ἔγοπι νἱ. θ, σῇεγε 8ε6 ηοΐε) ψῃίοῃ ἀρρεᾶγβ 

ἴο Ὀὲ 4 ψεαΐεγ- πιά οὗἩ ἴῃς ἀδῖα ἰ8 απίογειπαϊοίν δπιρίσαουβ (8εςῈ 
ποΐεβ οὐ χνἱ!.), 88 ἰϊ σοηΐϊαίηβ δῇ εαγίεῦ Νεβραβίδηίϊς βδουγοα. Βαΐξ ἰῃ 
χνίΐ. 10-11 80 πιασῇ κἔ ἰεαϑὲ βεθηβ οἶεαγ, Τῇ πυπΊρογβ ἅγαὰ [ἰτογαϊ, 

ῃοΐῖ Βυπιθο σαί. Τῆς γεοκοηίης ργοραῦὶν Ὀερίηβ στῇ Αὐυσαδβέιβ ἃ8 

τῆς ΒΕγβὲ Ἔεπιρογοῦ; πε ἴγες ἀϑαγρεΓβ (ΟΡ, Οὐπο δηά ΝΜ τε }11.8) ἀγα 
Ραββεά ονενρ (οὐ. δῖ. Κέϑῤ. 1: τερε!]οης ἐγίαπι ργίποίραηι εἴ σαοάε 

ἰῃσεγζαπι ἀϊα εἰ αυδδὶ ἀἀσαηὶ ἱπιρογίαπι βαβοερίε βγηπιδυίξαας ταπάεηςχ 

ϑεηβ ΕἸἰανία), ἃ8 ψὰ8 ΟἿΪ πδίυγαὶ ἴο ἃ ργονίηοία!, ψῇο ψουά θὲ 

ΒΡΘΟίΔΙν ρὲ ἴο γεραγά {πεῖν βίγυσρσίε 88 ἃ Ὀγίεϊ ηἰσῃίπιασε. Τῆς 
δἰχί ἢ δηά γεϊρηίης εηρεγοῦ (ὁ εἷς ἔστιν) ἰ8 Νεβραβίδη (69-79 Α4.0.), 
ἢ ψθο΄ὶ πὰ ΕἸανίδθῃ ἀγηδϑίν τοοῖς αρ τῆς ἱπιρεγίαὶ βασςαββίοῃ, 

δέϊεγ Νεγο᾽β ἀδαΐῃ, ψῇῃίσῃ ἐπάεά μα Ψυ δα ἀγπαβίν, δὰ τε] -αἰσῃ 

Ῥγοίζεπ ᾧρ ἴδε επιρίτα (οὐ, χἰ !. 8. 4). Μεβραβίαπ᾽ Β βισοαββοῦ (ΤΙΐα8, 
79-81 4.0.) ἰΒ ἐο ανὰ ἃ νεγὺ Ὀγίεξ γείρη.: Α8 ἃ πιαίῖζεγ οὗ ἔδςξ ἰξ οηἱΥ 
ἰαϑῖεά ἴογ ἃ σουρίε οὗ γεαγβ. Αξζεγ δία, ἔπ6 ἀείασε! Νεγο-τγεάιί- 

νίναϑ (τὸ θηρίον), ἱποογρογαζίησ [6 ἔα} ϑαξζαπίο ρονεγ οὗ ἔπε επιρίγε, 
νὮὯο Παά αἰγεδάν γεϊφπεά οἡ δαγίῃ: (ὃ ἦν) θαϊ τψῆο πιεδηνῆ!ε τγᾶβ 

1 ὙὟΒ18 ταῖρῃῖ ὃς (α) ἃ παξῥεϊπέμνε ἐς σμεπέμ, οὐ (Ὁ) ἂἃπ εβομδιοϊορίοδὶ ἱπέεγεποεί ἃ 
νυ ΐοσ, οοπηροδίηρ ὑπάες ἴῃς βἰχιἢ ἐγηρεγοσ οὗ ἃ βεγίεϑ Ὡς ἢ νγὰβ ΟἿΪῪ (0 Πυπίθογ 
βενβη, ψουϊά παιυγα! ν ἄγζὰς παῖ, 48 τῆς ἐπὰ νγγχὰβ πεᾶσγ, ἴδε βενεηῖῃ επρεγοσ οουϊὰ 

ποῖ Βᾶνε ἰοηᾷ ἴο τεΐρῃ), ογ (ε) ἃ τεβεοιϊίοη οὗ ἴδε νἱδεβργεδά ἔδεϊϊπρ (ς, ΘΟΔΠ]Πςτ᾽ 8. 
αεεελ. ἃ. Κῦνι. Καϊδεγαοὶέ, ἰ. 520) (δὲ ἴῃς ροοσς ἢββὶἢ οἵ Τίταβ 'τνουἹά ποῖ ρεγπιε Βἰπὶ 

ἴο τεῖϑῃ ἴοσ νεῖν ἰοησ. 
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ἰωνίϑί]ε (καὶ οὐκ ἔστιν) νγᾶβ ἴο τεᾶρρεαγ ἔγοπι ἴῃς δῦγβ8, οὐἱυ ἴο ῬῈ 
ογυβηοθά βηδΙν (καὶ εἰς ἀπώλειαν ὑπάγει). ἴη ἰΐβ8 ργεδβεηΐ ἴογπιὶ δα 
ογϑοῖς ἀπηούποοθβ παῖ ἴῃς ἀονηῖα!! οὗ πε επηρίγα ἰ8 ἴο 6 Ὠεγαϊ θά 

ὈΥ ἴῃε γεαρρεαάγδησς δες Τίζαβ οὗ οὔε Ὀεϊοησίηρ ἴο ἔῃ βανεὴ επὶ- 
Ῥειοῦβ (ἐκ τῶν ἑπτά ἐστιν) ψῇο, οα ἴπε ἰγδαϊτίοηδὶ βοῆεσηε οὗ ἔπε 
μεαάς, πετε ἴο βεὲ ἔδε γίβε αἀπά γαΐῃ οἵ ἔπε ϑίαϊῖε. Ηεγε ἃ {᾿ΠΠΈΓΑΓΥῪ 
ῬτΟΌΪεπὶ οὗ βοπιε ηϊοεῖν ἐπιεγῶεβ, ἔογ, ψνμῖ]α νεγ. 10 ἱπῃρί]ε8 τῆς τγείρῃ 

οἵ Μεβραβίδη, νεῦ. 11 ροίηϊβ ἴο δὴ εἰφῆτζῃ επιρεγοῦ (εν ἀεηςῖν ο- 
τηϊξίαη). Τῆς ϑοϊυϊίοη ἰβ οἰἴμογ πὶ τῆς τυύεϊεγ οἵ Ῥοΐῃ ἴῆγοννβ 
Ὠἰπηβοῖ ἢ Ῥαοῖς ἰῃ ἐπουσῆξ ἰηῖο Μεβραβίδη᾽ Β αρε, γεργεβεηζίης ἢ βίογυ 

αηάεν ἔπε ἔογπι οὗ ἀροσαϊγρίίο ργορῆθου, οὐ τῆαξ νεγ.ὶ 11 (Βοχιίαπ 

τεοδ! ησς δηά ρίαγίης {πε ραγὲ οἵ Νεγο) γεργεβεηΐβ ἃ ἰδῖεν δαάάϊξίοη, 

ἰηβογίεά ἰῃ ογάεγ ἴο Ὀγίης τῆς βουζγοα ᾧρ ἴο ἀαίθ. ἴη εἰϊμεγ σϑ86 

δε Βηδ] βίδηάροίηϊ ἰ8 Ὠοηγίτἰδηΐος, πονενεγ, δηά ἢ ϊ5 [8168 ψ ἢ τῆς 

ϑεηεγαὶ ενίάδησε οὗ {πε τεβὲ οὗ ἴῃς Ῥοοῖ.2 

[ε αἶβο [1168 πὶ βεσοηά-σεηΐαυγν ἰγαάιείοη. [ἡ ἀδβογίρίης ἔς 
Ῥεγβεσαζίοη οἵ ΟἸ γί βείδηβ ὃν Πογηἰτίαη, τμδὶ ψψογίῃν βυσσοαββογ οἵ Νεγο, 

ἙἘαυβερίυβ (ἢ. Ε. 11. 18) ᾳυοΐεβ πε [ο]]οσίης ψογάβ ἔγοπι ἰγεπδευβ8 οα 
{δε ἠδπιε οὗ Απεϊσῃγίβε ; εἰ δὲ ἔδει ἀναφανδὸν ἐν τῷ νῦν καιρῷ κηρύττεσθαι 
τοὔνομα αὐτοῦ, δι᾿ ἐκείνου ἄν ἐρρέθη τοῦ καὶ τὴν ἀποκάλυψιν ἑορακότος. οὐδὲ 
γὰρ πρὸ πολλοῦ χρόνου ἑωράθη, ἀλλὰ σχεδὸν ἐπὶ τῆς ἡμετέρας γενεᾶς, πρὸς τῷ 
τέλει τῆς Δομετιανοῦ ἀρχῆς. ΤἼε δαἰεπλρίϑ ἴο ἴυγη πε ἔογος οὔ ἢ 8 ραβ8- 
ἃε ΌΥ βυαρροβίης ἴπαΐ ἰγεπαεὰβ σδηίουπάεα Ποπ,ϊη᾽8 δοΐζυδὶ γείζη 

σ τ Ἠἰβ τεπιρογαγυ γτεζεησν ἰη 70 Α.Ὁ., ογ ΌῪ γεζεγγί:ς ἑωράθη ἴο ἴΠε 566 Γ 
ἰηβίεδά οἵ ἴο {πε νἰβίοη, ἄγε ἱησρεηΐίουβ θαξ αυἱϊξε ἀποοηνίποίησ. Τα 
τρραϊτίοη πηυδὲ θὲ ἴδε 858 ἰζ βίαπάβ. Οτίφίηδ!ν, ἃ8 πρὸς τῷ τέλει 

1 ως Τὸ τὴς ἰξ βεςπὶ8 (ἢδὲ ἔπεῖε ἂσὲ ἴνοὸ ἀϊβείηςι ἡοῖεβ οὗ εἰπις ἰπ τῆς ρδββᾶρε, 
δηὰ μὲ ψε ἃζε δἰπιοβὲ σοτηρεεὰ (ὁ βαρροβε ἴμαὶ ψνῆδαῖ ννᾶβ ντίτοη δ οἱς 
ἄδλιε 8α8 Ῥδθη δάδριεὰά ἴο δποῖμες" (Ὁσ. ϑαηάδῃν ἰη ζομγη. Τἄφοὶ. δέμάϊος, νἱὶϊϊ, 

492). 
3 ΤῊ 8 Κι πὰ οὗὨ εἰιϑῖνς, επἱρτηδεῖς τεςκοηΐηρ 15 11 πδέγαιτεά Ὀγ τῆς [ ενν 88 Ποτγαϊἰαπὶς 

Δροολίγρβϑε ἴῃ 4 Εϑά, ἰ1-χῖν. ἀπ Ὀγ Βασζῃ. ἷἱν. [Ι͂π τς ἔοσηγχεσ, ἴῃς Εοπιᾶπ ἐπιρίτε ἰ8 

δη ελρὶε νἱῦ ἴἶτες περδάβ (ἐ.56. τῆς ΕἸανίαπ ἀγυπαβυ: Νεβραβίδη, Τίτυβ, δηᾶ 
Ῥοπλεῖαπ), ἰᾷς ἄτγβε οὗἨ ψβίοἢ γὰ]εβ τς δαγῖ ορργεββίνεϊυ, τῆς βεοοπὰ οὗ νυνί ἰ8 

ἀενουτγεά ὃγ (δς τμϊτά (αΠυἀϊπρ' το τῆς θεϊ εἶ παι οπιτίλπ δὰ πιδᾶς ἀννᾶν 8 ἢῖ8 
Ῥγοίῃεσ), νης τῆς τπϊγὰ [8 το Ὀς οδα!] εηρεά δηὰ νδηφυϊϑμεά ὈΥ πλεββίδῃ (4 ρᾶζβ]ε] τὸ 
7οΒη'8 ργεάϊςείοῃ). ὙὍῆς ΟΒτίβείδη υυτιεἰπρ,, ἴῃ ογάεσ ἴο ργονα ἰῃς ἤξᾶσπεββ οἵ ἴῃς επά, 
αυοίεβ Ὠδη. νἱΐ. γ-8 ἀπά 24 ἔογ με ρυγροβς οὗ βῃονίηρ ἴμδὲ γον ἐλ δεαςέ (ἰ.6. τὰς 
Ἐοπιδη ετηρίγε) ἐδε ἄονης ἡετε ἴο βρτίπρ (ἐ.6. [Ὡς Οδεβᾶγβ ἔγοπι [1188 το Ν εβρδείδπ ος 

Ῥοπιεῖαπ) δπά ἥγονε ἑδλεμι α {ξξέϊς κογη ὃγ τοαν οΥ ἐχεγόδοεπος (παραφυάδιον, ἑ.ε. 
Νέεῖο δπεςῃσίβ:) ἸνΒΐο ἢ νυ 1}} αθαβε ἐΐγες 9 ἐπε ργεαὲ κογης (ἰ.ε. τῆς ΕἸανίδη ἀγηδβιν) 
ϑιημ]αεῖν Ὀδηὶς 8 δά ϊίοη οὗ ἴδς σατἢ Πογη ἴο τῆς ἰγαάιείομ δ] τὸ {ΠΠπ|8ίγαῖεβ [ΟὮ π᾿ 8 

ΔΡροοδίυριϊς γενίβ8α] οὗ ἴδε 7 μεδάβ. Τῆς οἠἷν σοφία οὗ [πε Αροσδῖγρβε 18. ἴδε ἱκηδοῖς 

οὗ βοϊνίηρ ρυΖ:ῖεβ ἴῃ τἢϊβ ργονίησε οὗ τε φίουβ αγπηειὶς (χιϊ!, 18, χνὶϊ, 9). 
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βυρρεβίβ, ἰξ τγαᾶβ πιογε ργεοΐβε δηὰ εχίεηάεά. ἴξ νψδαβ μεϊά ὃν Ηἰρ- 

Ῥοϊγευβ, ΟΙεπιεης οὗ Αἰεχαηπάγία, Φεγοπια, δηά ΜΔ ὶοϊζογίηυβ, ροββι ΟΙΥῪ 
ἔνε ὃγΥ Ἡερεβίρρυβ αἱ δὴ εαγίϊεγ ἀαΐε, ἰ Ὁτγ. [υαῖον 8 οογγεοῖ ἴῃ δ 
διρυπιεηΐ (ϑομγη. ΤἼιοοί. ϑέμαάϊες, νἱϊϊ. 486 1.) ἐμαὶ ἔπε βιδίεπιεηΐβ οὗ 
Ευβερίαβ (ΗΠ. Ε. 111. 11-20) ψγετε Ὀογγονεά ἔγοπι ἰπδὲ νυγίτεγ᾽ 5 Ηγρονι- 
ποριαία ; ἰπάεεά, πο οἴδπεν δαῦῖν ἰγαάϊτίοη ἢδ8 δηγιῃίησ ὸ τ[Πς βαπΊα 

ϑυρροτέ οὗ ρίδυϑι 1 γ. Ιγεηβευβ, οἵ σουγβα, ἰ8 0 σγεδί δυϊμογιεν ὈΥ 

ΠΙπιβοῖ ἢ οἡ πιαϊίεγβ σῃγοηοίϊορίοαὶ!, Ὀᾳξ ἢς ἰ8 γερογίίησς μετα νῆδέ 

ἐδεγα νψγᾶθ ῶο οὐνίουβ πιοῖίνα ἴον ἱηνεητίησ. Τῆς ἱπίεγηαί δηά ἴῃς 

Ἔχίογηδὶ ενίάεησε ἔπ8 σοηνεγε ρου {δα ἰαιζεῦ ραγί οὗ (ἢς γείζη οὗ 

Βοπιϊείδη ἃ8 ἴδε ρεγίοά οὗ ες ὈοοΙ᾿ 8 σοπηιροδίτίοη οὐ ρυδ[ςαιίοη. 

{ὲτ||6 πιογὰ ἤδη μα] ἃ σεηΐζυνν ἰαΐεῦ, οης οὗ ἰ[8 θγϑὲ σοπιπιεηΐβίογβ, 
Ὀίβῃορ Μεῖϊξο οὗ ϑαγάϊβ, ργοίεβίεά ἰο Μίαγουβ Αὐγεϊὰ8 [δὲ “ οὗ 1! 

ἔδεε επιρεγοῦβ ἰξ ψὰ8 Νεγο δηά Ποπιτίδη αἰοης ψο, δὲ ἔπε ἱπβεϊψαξίοη 
οἵ ςσεγίαίη βἰδηάδεγουβ ρεγβοηβ," δϑϑαϊϊεάὰ τς ΟΠ γί βείδη σμυγοῦ (80 
[μαςῖ. δὲ Μογίε ῥέγϑεο. 838. ΜΝ Ὠεῖπον Με το κπενν τ 8 ἱπάερεη- 
ἀεηςίν οἵ ἴῃς Αροςσαΐγρβε ογ ἠοῖ, ψὲ πεεὰ πᾶνε νεγν {{ε|6 Παδβίζα- 
εἰοη (οὐ, ϑιίερῆδη 68ε1}8 Εϑϑαὶ 5"}7ῦ ἰε γὸρηε ἀς 1 Ενιῤέγεμν Πονεϊέοηι, 

1894, ρρ. 807 (.) ἴῃ οοἰακίης τΠ18 ρεγβεσυξιοη στῇ ἐπε Ῥοοῖ ἴῃ 
αυεδβιίοη. 

8. 8. Τῆε Απίέδον.--- ΤῊΣ βει!επιεης οὗ τῇς ἀδίε οἷεαγβ ᾧἃρ ἐπε 
Ρτγοδίεπὶ οἵ ες δυϊπογβῃΐρ ἴο 8 εχίεηξ, ἐπδὲ ἰξ σοηῆγπιβ ἰῆς 

ἀἰβ᾽ αποῖίνεα σάποη οἵ Ὠἰοηγδβίαβ (ΛΓ [ὡἄσκε, ὶ  39-42 ; Θίπιοοχ 
ΧχΙΪ. ἔ, χχχί. {.), ΟΥίζεη᾽ δ ἐπουσῃτέα! ραρὶ!, το 8ανν, ὑρο στγουηά8 

οὗ ἰηΐεγηαδὶ ενίάδεησε, ἴῃδὲ ἰξ νὰ8 ἱπιροββίθίες ἴος ἰῇεῈ Αροσαῖίγρβε 

δηά (ἢε Βουγίῃ Οοβρεῖ ἴο πᾶνε σοπΊα ἔγοπι ἔπε βᾶπιεὲ ρεη. ὅνεγε 

πε Αροσαίγρβε ἀδϊεά εαγίϊεγ, ἰξ οουϊά Ὀ6 βυρροβεὰ ἐπαξ Φοδη Παά 

ταλίυτεὰ ἀυγίησς ἴπε ἱπίεγναί, βίπος ἔνεηῖν ογ ἐμψεηΐγ-θνε γδαγϑ᾽ 
τεβίάεησε ἰπ ἃ Οτγεεῖς οἱἐν πιίσῃς Ῥ6 σοηϊεοζαγεά το ἤἢανε ἱπιρτγονεά 
ἢ8 βίγε απὰ νίάεηεά ἢΐβ οὐἰίοοῖκ. Βαξ σῆεη πε Αροσδίγρβε [88 

ἴο θεὲ ἀαίεά ἰῃ ἔπε 88π|6 ἀεσδάς 85 ἴῃς Βουγίῃ Οοβρεῖ, ἔπε Πγροιμεβίβ 
οὗ ἃ 5βίησίε δαΐῆῃον οοΐαρβεβ. Δ ΏΠε ἔπε ἀδία οὗ νοοδθυΐαγυ, βίγίε, 

δηά τπουσῆξ βϑυρρεϑὲ ἐπδαὶ Ὀοΐῃ τυ τησβ οτγἰρίηδίεά ἰῇ ἃ βοῇοοὶ οΥγ 

οἴγοῖε οὗ Αϑβίδειος Ὁ γι βείαπβ, ἔην ἀϊβεγεηκίαϊε [ἢ οἠε Ὀοοῖς ἔγοπι ἔμε 
οἴδπεγ υἀπδηλδίσυοιβῖν.ἷ 

Ηδγάὶν δὴν νπυυϊτἰηρς ἰῃ τῆς Νεν Τεδβίαπιεηξ [0868 80 {{{{]|6, οὐ φαίη 8 
80 πιυςἢ, ΟΥ̓ ἰγαηϑίαιςίοη ἃ8 ἔπε Αροσαίγρϑβε, ἴογ αἰπιοϑὲ ΔΥ νογβίοῃ 

1 Ἐδοθηΐ, ἐπουσὴ ταῖμεῖ ἐχίγεπις, βιδίεπιεπίβ ἅγα ἴο ὃς ἔουπὰ ἰη 1. έν ]1ς᾿ 8 1 

Ομαίν. ξναηπρὶε (τοοτ), ΡΡ. 26-47, 333 ἢ, ἰπ ϑεἴννγπ (ρρ. ὃχ ἢ ττ4 ἔ,, 222 ἔ,, 258 ἔ,, τὰς 

Ἑουτιῃ αοβρεὶῖ -ὸ ἃ οοτγεςίοη ποῖ ομἱγ οὗ ἴδε βυποριϊ5ι8 δυϊ οὗ ἴπε Αροοσδίγρβε), δηὰ 

ἴῃ ϑοδηχί ες} 8 ἁγιίοὶς (Ε. Β. 11. [ἴ. 2515-2518). ΑΒ ΑἸίογὰ δάπιϊεβ, “" τῆς ατεεκ οὐ {δε 

ασβρεῖ ἀπά Ερίβεϊς 18 ποῖ ἔπδὶ οὗ τς Αροσαῖγρϑε ἰπ ἃ πιδῖαγες βιδίς"". 
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Βεῦνεβ ἴο ΟὈ]ϊεγαῖε πιοβὲ οὗ ἴπε Ἂχσερι πα! πυπτεγοιιβ ἀπά ραγίησ 

ἰγγεσαϊατγ τἰε8 οὗ [8 βγηΐαχ. Βυΐ οπς ἀγανρδοῖς οὗ 8 δἀναηπΐασε 
8 ἐπδὲ {πε αἰδείηοείνε οπαγδοίεγίβεϊιςβ οὗ ἔπ6 ῬΟΟΙ ἄγε [658 νἱνίαν 
ἴεϊε ; ἐῆς ξαγίπεν οπε σοαθβ ἔγοπι τῆς ογίρίηδί, [Πς [688 νἱβί]6 αγε ἴῇοβα 

ἰάϊοβγηῃογαβίεβ οὗ ἼἿοποερίίοη, βίγίε, αηά σοηδέγυσίίοη ἢ ΐοἢ πηᾶτῖς ΟΕ 

ἴδε ΔΑροσδίγρβε ἔγοπι ἔῃε γεϑὲ οὗ {πε εαγὶν Οἢγίβείδη [Ππεγαΐυγε ἀπά 
ποίδοὶν ἔγοπι ἴδε Ἐουγίῃ Οοβρεῖ. Τῇ ρβγοποίοσίοδὶ ἀϊβεγεησε ΌΥ 
ἰϊβε ἢ βῃουϊά ποὲ θὲ ργεββεά ἴοο ἕαγ.0 Οηε ἢδ8 οηἷν ἴο γεοοϊϊεοξ πε 

{|κὸ ϑαηχαοὶ Βυϊπογίογὰ δηά Κοδία, ἴο υπἀεγβίδηά ἤἢον νἱπάϊσίίνεηοβ8 

ἴο τε ρίουβ ορροπεηΐβ ἰ8β σοπιραίδῖς τὶ ἃ βϑψεεῖ ἀπά Ἴνεη ἀδνους 
δβρίγίξυδι ἴοπε ἴῃ ςεγίδίη παΐυγεβ. Βαΐξ τε ἀΐβ᾽ αησείνε σαποη ἰῃ δα 
Ργεβεηξ ςα8ὲ ργοσεδάβ ἔγοπὶ ἃ σψίάεγ ἱπάυσείοη. Τἤω8β 6.Ρ. ἔπε ψε!- 
Κηονῃ γεβειιθίδηςεβ οἵ {πε 1.ΔΠΊ|Ρ0 δηά {δε [Ορο8 ἄγε θοῇ βρεοίουβ δηὰ 
βεσοπάδγυ. Τῆε ἔογπιεγ (τὸ ἀρνίον Αροο. ; ὁ ἀμνὸς τοῦ θεοῦ, Οοϑβρεῖ, ἀρνίον 
Ῥείη γεβεγνεά ἴογ Οἢγίβείδηβ8) ἄοεβ ποῖ εχίβὲ ἰῃ {με ογίρίπαὶ, ον ἰ8. ἰΐ 
Ρεσυϊαν ἴο ἴῃς Φοδμαπηίπε [ΠΠτεγαΐαγε. Τῆε ἰαξέεγ αϑβίη (ὁ λόγος τ. θεοῦ, 
Αρος. ; ὁ λόγος, 6ο8ρε]) ἰ8 νεγῦα!] (ο΄, ποῖε οὐ χίχ. 18); {πε ἔνγο ἰάθαβ 

ἈΓα δάδρίεά ἔγοπι ἰοία!ν αἰ εγεης 8018 ἰὴ ργε- ΟΠ γί βείδη ὁ υἀαίβηι 
Δηά ἴον αἰΐεῃ εηά8. ϑοπ)ε οἷοβεὺγ δηδίοσίββ, βιοῇ δ8 (α) ἴῃς γεϊαϊίοη 
οὗ Οοά, ΟΠ γίβι, δηὰ τῆς Ὀεϊίενεν (οὐ οὐ ἰ,. 27, πὶ. 19 4.), (8) τῆς 86 οὗ 

ἐπε ραγεεῖνε ἐκ, ἵνα, δείκνυμι (οὗ τενεϊατίοη), εἴο., (ε) πε εχρίαηδείοη οὗὨ 
Ηερτγεν ἰεγπιβ, (4) ἔογπιυΐαβ {πὸ μετὰ ταῦτα, ἀπά (6) ρῆγαδεβ δρουΐξ 
τὺἰϊηεβδίησ οὐ εερίης Οοά᾽ 5 ψογά (οοπιηηδηάἀτηθηξβ), ἀο ηοΐ πεςαβ- 
βαγίἱγ ἱπιρὶν πιογα ἴδῃ ἃ σοπιπιοη »ηἼ ες οὗ ἐπουσῆξ δηά εἐχργεββίοῃ 
Βυσῇ 48 σοπίεπιρογαγυ ψυγίϊεγβ Ῥεϊοησίης ἴο ἐπα βαπ)Ὲ βοῆοοί τηΐσῃξ 
παΐυγα!ν ετηρίου. Α σοππΊοη γα] ρίουβ ἀΐαϊεσξ οἴζεη ργοάυςεβ βἰπλ αν 

ἰηϑίδησεϑ οἵ Ἴογγεβροηάϊης οὐ οοἰηοίάεηξς εἐχργεβδίοη ἰῃ αἰδογεης 

Δυΐπογβ οὗ ἴπε βαπιε ρεγίοά. Οη ἴδε οἵδεῦ πδηά, πε Αροσδίγρβε ἢδ8 

ἃ νοσαθαυΐαγυ οὗὨ ἰἴβ οὐγη, ψῇοβε ρεου]αγίε8 ἀγὰ ποῖ ἴο Ῥς ἐχρίδίπεά 
δἰ ιρὶν ἔγοηλ ἕῃς βυδ]εςσὲ πιαϊίεν ; 6.5. δοῦλοι θεοῦ (12 ἐχρ] οἷς σοπέγαβὲ ἴο 
δοῆ. χν. 15), λατρεύειν, οἰκουμένη, παντοκράτωρ, πίστις, ὑπομονή, εἴς. 

Ῥεδβίάεβ σβϑβεβ8 οἵ ῃε πια!ρ!1εἀ σεηϊξῖνε (χῖν. 8, εἴς.). [τ ἰσπογεβ πΊδν 

[ανουγίϊε ἀπά ἐνεῃ σδμαγαοζεγίβείς ἴεγηιβ οὗ [Π6 Βουγίῃ ἐνδηρο βὲ, 6.6. 
ἀλήθεια, ἀληθής, ἀληθῶς, ἀπεκρίθη κ. εἶπεν, ἀφιέναι τὰς ἁμαρτίας, θεᾶσθαι, 

ἴδε, ἴδιος, καθὼς, μετὰ τοῦτο, πάντοτε, παρρησία, πώποτε, ὑψοῦσθαι, χάρα, 

βοηβῃΐρ (οἷ. οὐ χχὶ. 7) δδβίτίησς (ἐρωτάω) Οοά, ἀαγάπεδς, μὲν... δέ, 
μένειν (εχοερέ ἰη χνὶ!. 10, Πἰδεογίςα}}γ), πονηρός οὗ ἄρχων τοῦ κόσμου (οὔ δε 
ἀεν!]), ἰο θὲ οἵ Οοά ογ ἴο ὕῬὲ Ῥογῃ οὗ Οοά, ἰονε ἴο Οοά οὐ Ομείει, 
ὁπέρ “ἢ σεηϊξίνε, ἀντί, ὁπό (αςςι8.), μέντοι, εἴς., εἰς. Ενεη ψῃεγε ἐπα 
Αροοαδῖγρβε ὑ8ε8 σεγίδίῃ ἐεγη8 οὐ ἰάεαβ οἵ ἐπε Ἐουγίῃ Οοβρεῖ, ἰξ ἰβ ἰῃ 
ἃ ἀϊδεγεης βεῆβε; 6.6. αἰώνιος (ΟΠ ἰῃ χὶν. 6, ἕδνερ στῇ ζωή), ἐέρδέ 
δηά ἐΐε τοογά (ρὨγβί δ! ἠοῖ βρίγίζ 811), ἐκεῖνος (πενεν βιιδϑίδηξζίνα), 
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ἀμός (οηἷν οηςΕ), οὖν οὗ Ἰοσίοα! ἀρρεα! ῖ (ποῖ οὗ ἰϑέογί αὶ ἐγαηβίου), 
Ἱερουσαλήμ ποί Ἱεροσόλυμα, νικᾶν (πενετ ἐγαῃδίζίνε, Δηά ἰῃ βρεοίαί βεη8ε 
“7. οἡ ἰϊ. 7), Ἰαάσπιεηξς (ουενναγά ἀηά ἀγαπιδίίς, οοΐ ἰηνναγα), ἐδε δῤίγι 
(τ ΠΟΙν ργορβδειίο, ἰῃ οοπέγαβε ἴο ἔπε ἰητναγάὰ Οοπιίογίεν οὗ ἔπε Οο8- 
Ρεΐ), σημαίνειν, ὑπάγειν, εἴοσ. Βαγίδπεγπιογε, [με Βουγίῃ Οοβρεῖ ἰβηογεβ, 
οἴζεη ἀο! Πθογαϊοῖυ, ἃ ἰαῦζα ἡσπρεῦ οὗ τψογάβ οὔ ρῇγδβϑβ 86 ποῖ ΟὨΪΥ 

ὉΥ ἴδε Αροσδῖγρβε (οποε δῖ [εδ81) Ὀυὲ Ὀγ ἴῃε δδγίίεγ βυπορίίο Οοβρεῖβ ; 
6.Ρ. ἀναγινώσκω (οὗ ϑοτγίρίαγεδ), ἀποδίδωμι, ἀπόστολοι, ἄρσην, ἀφαιρέω, 
βασανίζειν, βδέλυγμα, βίβλος, γαστήρ, γρηγορεῖν, γυνή (γε), δαιμόνια, 

δένδρον, διαθήκη, δίκαιος (οὗ ΠΊΕ), δῶρον, ἔθνη (-- ΟΘη{1|68), εἰκών, ἔλαιον, 
ἀνδύειν, ἑπτά, ἐσθίω, ἔσχατος, ἔσωθεν (ἔξωθεν), εὐαγγέλιον (ε΄. οη χίν. 6), 
ἑξήκοντα, ἐχθρός, ἥλιος, θρόνος, ἰσχύς, ἰσχυρός, κληρονομεῖν, κλίνη, κηρύσσειν, 
κόπτω, λιμός, λοιπός, λυχνία, μακρόθεν, μαρτύριον, μάρτυς, μηδείς, μετρέω, 

μικροί, μυστήριον, νεφέλη, ὀλίγος, ὀμνύειν, ὁδούς, οὐαί, οὖς (ςοηΐγαβέ Φοῇη 

αν !. 10, 26), πάσχω, πατάσσειν, περί (αςςυ3.), πέτρα, πίστις, πλοῦτος (-σιος), 
ποτίζειν, πόλεμος, πρεσβύτεροι, προσευχή, πρόσωπον, ῥάβδος, ῥίζα, σεισμός, 
σελήνη, σκηνή, σοφία, σταυρόω, σφόδρα, ὑψηλός, φυλακή, ψευδοπροφήτης, ἀπά 
χήρα. Τῆς Αροσδῖγρβε 480 βυιδβιϊςυξεβ ἔρχου ἴον ἐλθέ, ἀη ἃ ιαβ68 ρῇγαϑεβ 
{πὸ ἄξιος νυ ἰηθη. ἴον ἄξιος ψίἢ ἵνα. Τῆς οϑοπαϊοϊοσίοαὶ ἀϊ εγεηςα8 

οἵ σοποερείοη, ψἢϊοἢ ἀγε ἴοο ραΐεηΐϊ ἴο γεχυΐίγε σοπηπιεηΐ οἵ ἴο δάπκίξ οὗ 

δαγπιοηί βίην, σογγοδογαίς τῆς ἱπιργεββϑίοη πιαάς ὈῪ 8 αγρυπιεηΐξ ἔγοπι 
νογάβ. ϑαυςῇ ἔεαίΐυγεβ, ᾿ἰησυΐϊδιίς δηάὰ πιεηϊαὶ (οὐ 4.6. οη ἱ. 4, ἰϊ. 7, 
δ]. 21, νἱ!. 15), ἂγὲ ποῖ ἀυς ἴο {ἰτΟΓΑΓῪ νεγβαε ν, ἢν ἴο δη ἱπιαρσί Αγ 
στον ἰῃ (πα 8βαπ|6 τυγίϊεγ᾽ Β νοσδρυ αγΥ δηὰ βοΐ, ποῦ ἐνεὴ ἴο ἃ 

ςοπιηπιοη εαϊτοτία! γεν βίοη. Τῆς δγρυπιεηΐ ἔγοπι βοϊεοίβπιβ (οὐ ὶ 1) 
δηά γεφαυΐαγ ἰγγεψυίαγιτε8 οὗἨ βίγὶς, ἔγοπιὶ ἔς βρεςία! νοσαρυΐαγυ, δηὰ 

αῦονε 41! ἔγοπι ἔῃε γεα είς ἔγρε οὗ γεϊἰφίουβ ἔδε! η, παὺ Ὀς σαπιυΐα- 
ἔἰνε, Ὀυς ἰξ ἰ8 ποης ἰῆς [688 οἷς ἴο δαρρογὶ ἴῃς σοηϊεηκίοη δαὶ ψἢ 1181 

τῆς Εουγίῃ Οοβρεῖ δηά ἴπε Αροσδίγρβε πιϑὲ ἤδνε βργυην ἔγοπι ἔπε 

8δτης οἰγοῖς οὗ Αβίαξιο ΟΠ γι βιἰδηϊεγ, ἔμον σου! ἠοξ πᾶνε Ὀδεη τ7γίτζεη 

ὃγ δε βαπῆς ρεγβοη νη ἃ ἔενν γεαγβ οἵ δα οἵπεογ; ἔπε ἀϊνεγβθησαβ 
οἵ εβοπαδίοίϊοσυ, δηρείϊοίοσυ, δηά ΟὨγίβιοίοσν ---ννῃ!οἢ τγεργεβεης Πα 

ογυςία! ροἰπεβ οὗ σοπιραγίβοη Ῥεΐψεεη ἴῃς ἔννο ῬοΟΚΙ8---αγε αἰπιοβὲ 88 
οἰεαγὶν σαξ ἴῃ Αρος. ἰ.-1}., ψῇεγε τῆς Αροσαΐίγρβε ἰ8 ἰεαδὲ αροσδυρίίο, 
45 ἴῃ ἴδε ἰδίεν ογᾷοΐεβ. ἴω σεηδγαῖ, ἰξ στουἹὰ ποῖ ὃς ἰγγείεναηΐς ἴο 

Δρρὶγν ἴο ἴῃς Βουγίῃ Οοβρεὶ δηά ἴῃς Αροσαῖίγρβε ἐς ἰδγπὶβ αδεὰ ὉΥ 

Ὀιοηγδίαβ οἵ ΗδΙσαγηδββυβ ἰο οσμαγασΐεσίβε ἔπ ννογβ οἵ Ἡδγοάοίυβ 
δηά ΤὨμογαϊάε8 γεβρεοίίνεϊν ; [ἢ 6 οηδ ἰ8 γδάϊδηϊ (ἱλαρόν), ἴῃς οἵδε ἰ8 
ανε-ἰπδρίγίης (φοβερόν). 

1 ΤΏϊ8 ἰ8 ραγιουϊαεῖν βίη βοδηΐ, βίησς, 88 (Ὡς Αροσδῖίγρϑβε “ 18 Ἰαγρεῖν πιδάς ὕὑρ οἵ 
πιλτγαῖϊνς, γε τηῖρδς ἢᾶνς εχρεοιςά παγαῖϊνς οὖν ἰη αρυπάδηος ἱ ἰξ μΒαδά θεθη πυτἰτεπ 
ὃν ἴδε Βαηά ἐπδὶ νυγοῖς Ὡς Εουτί αοβρεῖ" (Αδδοῖς, γολ. Ογανενιαν, Ρ. 479). 
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ΜΝ Ώΐε ἐἢς δυΐδπον οὗ ἔπε Αροσαίγρβε σδηηοῖ πᾶνε Ῥεεη ἴῃς δυΐπογ 
οἵ ἰῆε Ἐουγίῃ Οοβροῖ, Ὠἰβ ρεγβοηδί εν ἰ8 ραγία!ν ἀϊβοίοβε ὃν ἐπε 
ἰηξογηδῖὶ ονίάθησς οἵ ἐῆς Ὀοοῖ, ψῆϊοἢ βῆονβ ῃδξ ἰξ νψγᾶϑ ἴῃ 6 τψοσγῖς οὗ 

ἃ δενίβῃ ΟὨΠγίβιίαη ργορῃεὲ οδ]]εά Φοῆπ ([. 1, 9, εἴς.) ψγῆο τὰβ ἰῃ 
οἷοβε ἰουσἢ ψι ἢ τῆς Αβίδιείς σμαγοθεβ. [{ 18 ἃ προφητεία, Δηά 48 βυςσῇ 
ἀξ ἰ8 ταηκεά Ὀγ τῆς θγϑὲ Ὁ γίβείδη πγίξεγ οἵ τῆς βεοοηά σεπίυγν ψῆο 
ἀεβηϊίεῖν πιεπείοηβ ἰὲ (οὐ Φαϑείη᾽ 5  ὲαϊ., 81, 82). [τ ναβ ἱπεηάεὰ 
ἴο Ῥε τεδά αδἱοιά ἰπ ἔπε νψογϑῃὶρ ' οὗ ἴμοβε Οἢ γίβιείδη σοπσγεραίίοηβ, 

Ῥτίπιδυῖν Ὀὰς ποῖ ἐχοϊαβίνείγ, ἴο ψῃϊσοῃ ἰΐ8 ορεηίηρ πιεββαρεϑ ψεγα 
φἀὐάτεββεά. ἴω γεδιν ἰξ ἰ8 ἃ βογί οὗ σαίῃοϊ!ς ερίβεϊα 88 ἰξ βίδηάβ (εκ 
ἐϊ. 7, εἴς., χχίΐ. 16, 21), ἀπ ορεη ἰδξζεῦ οὐ τηδηϊξεβίο ἴο πε σῃαγοῆαβ. 
Τῆς δυϊμογίεν οἷαϊπηεά ὈΥ Φοῆη ἰ8 (παΐ οὗ ἃ ργορῃεῖ, ποῖ οὗ δὴ 

Δροβεῖίθ. Τῆς βανεη Αϑβίδεις σοπιπιιηΐῖίεβ πδὺ ἤᾶνα ἰδία πὶ ἢ 8 
οἰγουϊε ογ ἀΐοσεβε, ας {πε ἀαΐα οὗ Αρος. ἰΐ.-1}}, 4ἀο ποῖ βυσρεϑὲ δὴν 
Βροοίβολν σοποτγείς γεϊατίοηβ Ὀεΐσψαεη τῆς ργορῆεξ δηά ἐῃς σπαγοῆα8. 

Ηε ἀοδβ ποΐ βεεηὶ ἴο πᾶνε ἔουπάεξα Δδηγ οἵ ἔπεπι, Ποῦ ἀἄοα8 ἢε ργοπιβα 
το τε-νίϑίε ἐπε. ὕροπ ἴῃς οἵπεγ παηά, δοῇη οἰαἰ 18 ἢὩο βρεοία! γε- 
ἰαϊίοη ἰο Φεβϑυ8 Οἤγίβι, δηά ἴδοεγα ἰ8 πὸ ἀϊβείηοσε ονίάθηςε ἐπαξ ἢ δά 

Ὅεοη δῃ Ἔγε-ννϊζηε88 οὗ εβυ8 ἴπε πχεββίδ ἢ ἄροη εαγίῃ. Νόοηε οὗ ἐῇς 
νἱβίοῃβ ἱπιρίϊεβ ΔΩ βιασῇ ρεγβοηδὶ ἱπιίπχαον ; ἰπάεεὰ ἐπαὶ οὗ ἱ. 9 ἢ. 

{6118 ἀραϊπβε ἰξ, ἕογ ἐῆς δροσαϊγριιίς σαϊερογίεβ ψῃϊο ἀοηγίπαΐε ἴδε 

Ὁρεηΐης νἱἰβίοη ἀγὰ ποῖ βυσῇ 88 πιίσῃξ ΡῈ ἐχρεςοίεά ἔγοπι οὔς ψῆο παά 

Ῥεδη δπιοηᾷ ἴῃε Οἱ θα ἀἰβοίρ!ε8.Σ [τ πᾶν ὃς τγερίϊεὰ ἔπαΐς δὴ 
ΘΡΟσΑΙΥΡ86 ἰβ8 ποῖ ἃ ψοβρεῖ, ἀηά [παξ ἴῃ δὴ δροσαίγρβε ἰξ ψὰ8 ἴῃς 

αυδιἶε8. οὗ ἃ προφήτης Μηϊοη πουϊά παξζαγα!ν Ὀ6 ργοπιίπεης. Βαΐ 
Ἐἢ|8 ΟὨΪΥ γδί8ϑεβ8 τῆς ἔωγί ποῦ ρϑυςσῃοίοσίςα! ργορίεπι: ἤονν βῃουϊά «ἃ 

Ῥγίπηείνα ἀϊβοίρὶε δάορί βυςῇ σαϊερογίεβ ἢ Τῆς τγεΐεγεησς ἰη χνίϊϊ, 20 
ἄοεβ8 ἠοῖ δρβοίϊαζεῖν Ἄχοίυαάς ἔπε ροββι ΠΥ οὗ Φοῆη πανίησ Ὀδθη δῇ 

Δροϑέϊε, ἔογ ἀπόστολος ἰ58 ἢετε επιρίονεά ἰῃ ἰ18 ννίάοῦ βεηβε, δηὰ ἰῃ ΔἢΥ 

σαβε ἴῃς δάαϊτίοη οὗ προφῆται Βῆον»8 [πδὲ {8 προφήτης τπιΐσῃξ δανε 
δαυδῆν ψε}] γεΐεγγεα οδ͵εςείνεϊν το δε οἷἶαββ8 οὐ ογάεγ ἰο ψῇῃϊοῃ ἢ 

Δ Ῥαββϑαρεβ ἴἶκες ἱ. 3, 1ϊ. 7, εἴς., χίϊ!, ο, 18, χχίϊ. 7, τεῆῖεσὶ (8 δος! εβἰαβεῖσαὶ ὑ8ς, 

ὙἘΠΕ τῆς ἐχρίαπδίογυ σοπιπιεπίβ ἰη ἷν. 5 (ἅ εἰσιν . . . θεοῦ), ν. 6 (οἷ εἰσιν . . . γῆν), 

ν. 8 (ζ εἰσιν . . . ἁγίων), χνίϊ!. 24, χίχ. 8 (τὸ γὰρ . . . ἐστίν), χίχ, το (ἡ γὰρ . .. 
προφητείας), χίχ. 13 (καὶ κέκληται... θεοῦ), χχ. 14 (οὗτος. . . πυρός), βουπά 
οἴξεη {{κὸ ργοβα βίοββεβ ψν μι ἢ ἴῃ Βοπλ8 οᾶ868 ΠΊΔΥ ἢᾶνς Ὀδεη ἰπβοζίεα ὉΥ τπ6 δυΐμοσς 
Βἰπιβεῖ οὐ ἃ βεηδγαὶ εἀϊίοσγ, θυϊ ἴῃ οἴδεῖβ γογε ῬγΟΌΔὈΪΥ ἄυς ἴο τῆς ἱπιεγρσειδενε 
τελάϊηρ 'ἰπ ἴῃς οὔυτομεβ. Α ραγίίαὶ δἀπδίορυ ἰ8 ξυγηϊβῃεά ὃν ἔδς ἰηῆυεηος οὗ ἐδα 
Ρίαγετβ οἡ ἴῃς ἴεχὶ οὗ 58ιδίκεβρεασγε᾽ 8 Ρίδυβ. 

2 ΎΒΠε ΒΕῸῚ ΠΕΝΟῚ βᾶυβ, 1 σατο ἐΐλε Γογὰ Ὑόδβμς, οτ, Βελοϊά, ἐπε ᾿ιονὰ Ὅεβις. 

Οοπίγαβι Ας(β νἱΐ. 55, 56, εἴς, “[ε808 βρεδῖκβ ἐῃγοι ρῃ Ηΐδ8 ϑρίγιε υπάες νδσίουβ ἔοσμιβ 
οσ τους ΔηῪ ἔοστη, ἀπά ἴβ ἤσνεσ Ὀεμεϊὰ ἴῃ τῆς ἴοστῃ Ης ψοσζε ἰπ δ :]ες ̓ " (ΑΡῬοίε, 

Ρ. 214). ΟΓ Ρτοΐ. Α. 8. Ρεᾶκε, ἱπ Μδηβῆςϊά ΟοἹερε Ἐββδυβ (1909), ΡΡ. 80-1οῦ. 
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Ὀεϊοησεά. Τῆε υπίχυς 4]]υβίοη ἰῃ χχί. 14 ἴο ἐλ ἐιοεῖυε ἀῤοΞέϊες οὗ 
ἐπε Πιαριδ, ονενεῦ, ἢδ8 δ οδ᾽εοιίνα ἀπά γεϊγοβρεοξίνε ἐἴηρσο, τ Ὠί ἢ, 

τουσῇ ἰξ ἄοεβ ποῖ δρβοίυζείν γι] οὐκ δροβίο! ἐς. δυϊπογβῃίρ, ροϊπεβ 

ἴῃ ἴῃαὲ ἀϊγεοξίοη. [ἐ 18 ποξ ἃ βιρεὶς δηϊὶ- αι]! ης τουσῇ, ἴον ὄνεῶ 

αὶ! ἀϊά οὲ πυπιρεν Ὠἰπιβεῖῇ ἀπιοηρ ἔπε ἔνγεῖνε (1 Οογ. χν. δ), θαυΐ 
σΐδη [τ ἰ8 σοἰαῖεά τυῖτἢ βυαςσῇ αἰδογεραηοίεβ 48 ἰπαξς Ῥεΐμψερη χί, 1-2 
δηά ΜΕ χίϊ. 2 (Δ αἶϑβο ἰἰΐ. 21 νίεῃ ΜΙ. χ. 837-40) οὐ ἐῃαὶ Ῥεΐψεεη Ας. 
ἰ. 6-8 αηά {πε δροσαϊγρείς σαἰσυϊατίοηβ οὗ πε εηά (βεε ἔωγίμεγ, οὔ 
ν:, 21, νἱὶ. 1-38, 14, ἰχ. 15) ἴῆς τεϑυ]ς 18. ἃ συπιυΐαϊίνε ἀγτρυπιεηΐ πῃ 

ἴανουν οὗ β8οπιὲ ργίπιϊείνε ΟἸγίβείδη γῆο βαὲ ἰόόβεγ ἴο ἔπε βυηορίϊα 
ἀγδάϊείοη ἔμδη 4 αἰβοίρίς βυςῇ 88 ἴῃς βοὴ οὗ Ζερεάες σψουϊὰ ἤανε 
ἄοπεο. δυγίης ἰαϑὲ σεηίαγν τῆς δροβίοϊο δυζῃογβῃίΐρ οὗ ἕῆς Ῥοοῖς, 
ἴῃ ςοη]υαποιίοη ψίτἢ πε Νεγοηὶς ἀδΐε, 8 υγρεά Ὀν Βαιν (οὐ, Οπηγοῖ, 
Ἡἱὲ. οΥΓ Εἰνεὶ Τῆγνες Οεπέμγες, ἰ. 84 ἴ,, 158 ἴ.) δηά δίβ βοεδοοῖ, οη ἔῃς 

ἀουδῖς σγτουηά τπαΐ ἰξ τεργεβεηϊεά ἃ ἴγρε οὗ πᾶγγον Δεν ίβῃ ΟἸγίβιϊ- 

δηϊΐγ ἰπ με ἀροβίοϊϊο ομυγοῦ, ἀπά (παῖ ἰξ σοηϊαίηεά δὴ ονεγέ ροϊεπκίς 
δραϊηδὲ ἴῃς δροβέὶς Ραυϊ. Νείξεμεν οἵ ἴπεβε δγραπιεηΐβ ἰ8 Βεδιυνογ 

αἱ τῆς ργεβεηΐ ἄδυ, αἰ πουσῇ {πε δηςὶ- Ραυϊηα γεΐεγεηος εσοηιεβ 8 
τιυσῇ πιοῦα βογίουβ αυεβίίοη, σῆεη τῆς Νεῖοὸ ογ Οαΐδα ἀδῖς ἰβ8 

οἤοβθη, ἤδη βοπια γεσεπὲ ἀείεηάεγβ οὗ ἴῃς ἰδζίεῦ Ὠγροίμεβίβ ἀρρεαγ 

ἴο γε ίβε. Τῆς Αροσαῖίγρβε δ88 {πε Ῥαϑαυΐϊΐπε ἱεδοπίης Ὀεβίηά [ἴ 
(οὐ, (1.14, χχὶ!. 17), θαἙ [τ πεϊέπεγ γεργοάμοεθβ δὴν οὗ {δε Ῥαυϊηα 
ἰάϊοϑυπογαβίεβ ποῦ ορροβεβ8 Ρδμὶ! ρεγβοηδιγ. [Ὁ φοεβ Ῥδοῖ (ο ἐπε 

ΡῬορυΐϊαν δενίϑῃ ΟἨγίβείδηϊγ οὗ ἔπε ργίπιεῖνα σἤγομαβ, τῆοβα 
“1 τῇ ΟΙΟΩΎ " σοηϑίβιεά ργίπηαγιγ ἰῇ ἃ δεϊίεῖ ἔμπας Ψεβυβ, ἴδε ἔγας 
τηεββίαῃ, δὰ βεσυγεά ἴῃς ἰογρίνθηςββ οὗ 8ἰη8 ἴογ ἢἰ8 ρεορίε δηά 

πουϊά γεΐαγῃ ργεβθηῖν ἴο εβίβ ἰδ ἐπ ἀϊνίπε βασιλεία. Τῆς ψτγίϊεν 
ἰσηογεβ ΔΎ ργοῦίεπὶ οὗ ἐπα ἰανν οὐ οὗ ἴῃ γεβυγγεοζίοη οὗ ἴῃς Ὀοάγ. 

Εςδοεβ οὗ ἔπε βγηορείο ἐγαάϊτίοη ἀγα δυάδα ἐπουσῇ, ραγιϊ συ ανῖν οὗ 
8 [υσδη ἔογπι, αηά οης ἔεδζαγε οὗ ἴῃς τεδοδίης οὗ δεβιβ 8 ργεβεγνεά 
οαγεία!ν, υἱκ., ἴῃς ΒεΙεἴ ἰη ἔῃ ςαϊαβίγορῃίϊς δάνεηϊ οὗ ἐῃε βασιλεία ; 
Ὀμξ πο ενίάεηςς ἰ8 ναί ας ἴο ῥγονὲ ἃ [{τογαῦν Β] ατίοη Ὀεΐνγεθη ἴξ 
Δηά Δλὴγ οἵ ἴπε βγηορίίο σοδρεῖϑ8.} 

1 80 ἔτ 28 ἴῃς Ἰοσαὶ οοἷους 8 ποῖ ἀεγνεά ἔτοπι Ο.ὕ Τὶ ἰγδά εἰοπϑ, ἰξ την Ὁς ἀβοσίδοά, 

88, 4.8... ὉΥ Με. Ἰπεοάοτε Βεηὶ (Ν μείφεμές Οεπέμγν, τ888, 813-881, ς΄. α'80 Ηἐς- 

ἐογίοαὶ Νετν Τεσέανιεπέ, Ῥ. 688) ἴο ἃ ρεγϑοηδὶ ἀσαυδίπίδηοςς ἱἢ Ῥαϊεβεὶπς δηὰ Αϑία 
Μίποσ (δες οὐ ἷν. 2, νὶ. σ2 ἔ,, νἱῖϊ, 8 ἢ, ἰχ. τό, σϑ, χχὶΐ. 22. ὙΠυ8, 4.9., [Ὡς τεΐεσγεποαβ. 

ἴο [8 ἀρρεδζᾶπος οἵ ἴῃς ἀϊβαρρεάσδηςς (οἷ ἴπε σαβε οἵ Οπγυβὰ ἤδᾶς 1,Ἔπληο8, ἰοϊὰ 

ΌΥ Ῥαυβδηΐββ, υἱῖῖ. 33-4) οὗ ἰβίαπβ τεῆεοι τῆς ἰπβυΐας δἰἐυδιίοπ οὗ Ῥαίπιοβ, ἔγοτι 
ΨΏΙΟΒ ϑενεσαὶ οὗ (ἢς  ρελη ἰβίαπάβ ἡγεσε δὲ ἰδαδὲ νἱβϑί]ς (ἸΤόσζεσ: 1ς]απάς οὗ ἐδε 
Αερεαπ, ΡΌ. 178-95), 85 Ὑ 61 25 ἴῃς νοΐίςδηο οὗ ϑαπίοτίη. Τῆς οτγαῖοσ οἵ βοπγὲ Μεάϊ- 

τεσσδηθδη νοϊσᾶπο πλᾶῦ πᾶνε ἰεπὲ βρεςίδὶ ροῖϊπὲ ἴο ἐΐὰδ ἰαλε οΥ γε αμάὰ δγὶνιξίονε. 
Βυϊ Ἰοξπ᾽ 8 ἱπηαρίηδίοη [8 δίσοη γεσ ἔμδη ἢ'8 ΒΏΒοςρΡΕΡ Πν το Βῖ8 εηνϊσοππιεηέ, δου 

--- - Τρ ρὸν ἐπαῦ,» ἔλαττον ον με ΠΞΕΡΙΝ ΣΥΝΕ τ πος - τος τ’ πος -ὄ.-.-------.-----. 
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ΝΥΒο νδβ (ἢίβ θοῆη ἢ Ν'αβϑ ἢε βοπιὲ οἰπεγννίδε ὑπεποννῃ ββσαγα 
(ἄλλον τινα τῶν ἐν ᾿Ασίᾳ γενομένων, Ὠϊοηγϑβἰα58) ἰῃ {πς ργίπιίεῖνε σμυγοῦ 
οὗ Αβία Μίηον (80 ἐ.6., δ. Εενί!ς, Β. Ο. Ῥογίεγ, Ψ]ΠἸ μετ) Τῆΐβ ἰβ 

ροββίδί!ε, ἴον {πῈ ἤδπιὲ ψὰ8 σοτημηοῃ επουσῃ. Βαυΐῖ, ἐξ ἰξ 18. ἔεϊξ ἐμαὶ 

τῆς ψογῖς πιαβὲ ὈῈ σοηπεςῖεά ψ τ ἃ πῖογε δυϊξῃογίίαείνε ρεγβοηδ εν, 
ἐγάϊείοη οδεγθ ἃ8 ἔπε οποίος οὗ ἴῆγεε ἤσυγεβ. (α) Τῆαδξ οἵ Φοῇῃ 
δε (80 64.5., ΗΙἰζὶς, Νν εἶββε, αηά ΗἩδυβγαῖῃ), νῇοπι Ὀοηγβίωβ οὗ 

Αἰεχαηάγία πχδηξίοηβ ἴῃ ἐπ |8 σοηηεοζίοη Ὀωξ ΟὨΪΥ ἴο βεῖ δβϑίἀεα ου τῆς 

βοογε οὗ ἢἰβ υπη-Αβίαζίς σαγεοῦ, πεεὰ ποὲῖ Ῥὲ βογίουβίυ ἀϊβουββεά, 

ἐπουσῇ Βεζα ἕανουγεά ἢ 8 οἰαἰπι8 (“ αἀυοά 58, [ἰσεγεξ εχ βέγίο σοη- 
ἡεσξαγαπι ἕδοεγε, πεπιὶηὶ σεγίε ροζίυβ αυδπὶ Μαγοο ἐγ δυσγίπι αὐἱ εἰ 

ἴρβε Φομαπηδβ ἀϊοΐυβ εβι ᾽). Τῆς γεδὶ αἰξεγηαῖνε [1ε8 δεΐννεεη (δ) 
Φοδη ἐπε βοὴ οἵ Ζεδεάεε, Δηά (ε) Φοῆη ἐπε ργεβόγίεγ, θοῖἢ οὗ τ ῇοπὶ 
ἢανε βίγοης ἰγαάϊιίοηδὶ οἰαἰπι8. Τῆς ἰδίξεγ ἰ8β ηοξ ἴο δῈ ἐπιεπάφά ουξ 

οὗ εχἰβέδεηςς ὉΥ δὴν πιδηϊρυϊλιίοη οὗ ἐπε ἰεχὲ οὗ Ῥαρία8, δηά τε ἢανα 
ὯΟῸ τεάβοῃ ἰο γεραγά πε οὔθ 848 {πε ὠοῤῥεϊράηρον οἵ ἴῃς οἴδογ. 
ννμείδονς Ευβεδίυβ νγὰβ γἰσῃς ἰῇ αγρυΐϊη ἔγοπι δαὶ ἴαχὲ ογ ἔγοῃι 

οἴδεν ἐνίάεηςς ἐπαξ Ῥαρίδβ νγα8 οης οὗ Πΐβ μεδγεγβ, θοῇ ὁ πρεσβύτερος 

ψὰ8 δῇ ἱπηρογίαηξ ΟΠγιβείδη αἰδβοίρίε ; Πί8 δαϊπογν νὰ8 80 σγεδξ ἐπα 
δε οουἱά Ῥὲ οαἰϊεὰ ὁ πρεσβύτερος τψίτ μου ΔὴΥ ἔυγίμει ἀσβίσηδείοη. 
Τότε ἰ8 βέγοηζ δηά δαγὶν βυρρογί ἴογ (ὁ) ἴῃ ἰγδαϊτίοα, Ὀυξ πα ἰη- 
[ογηδὶ ονίάδηςο, ἃ8 γα ἢανα 8εθη, ἰ8 αἱ Ὀεβϑὲ παοιῖγαὶ δηά ἴω σσγίαϊῃ 

᾿ἰσμξβ αηξανουγαρίς. [{ 15 ἱπιροββίδ!ε ἤεγε ἴο δηαῖγβε {παξ ἰγαάϊείοη ἰῃ 

ἰῖ8 θεαγίησβ ἀροη ἴπε Αροσαῖγρβε, θαξ ἰξ πᾶν Ῥὲ βαϊά ἐπαξ ἔπεα ψεγα 

βρεοΐαὶ γεδαβοηβ Μῃϊοἢ οοηείρυζεά ἴο 18 ρορυϊαγίεν (οὐ. 8 3). [πίεγηδὶ 

ενίάεηςε ψνεϊχῃεά [688 ἢ τῆς ἐαγν σπαγοῦ ἔπη οἔδογ σοηβίάεγα- 
τίοηβ. Τῆς ψανογίπ ροβίτίοη οὗ ἴῃς Δροσεαίγρβα γεαυίγεὰ ηἠοϊῃίησ 

βῃογί οἵ δροβίοϊίς βαποίίοῃη ἴο Κεερ ἰξ ψίτπίη τς σαποη, δηά ἰηάεεά 
δροβίοϊϊο δυϊπογβῃϊρ σάπια ποῦ δηά πιογα ἴο δε ἰδπίᾳπιοιπε ἴο 
ἱπερίγαξίοη. ὕπάεν ἔΠεδβε οἰγουπιβίαῃσαβ ἰζ γγα8 ΠΟ ΕἈΒΥ ἴῸὉΓ ΔΩΥ ΠΟΥ 
ον ἐγδαϊείοη οὗ ὑπαροβίοϊς δυϊπογβῃῆίρ ἕο Κκεερ ἰζ8 ἐοοϊίπζ. Μγ. 
Οοηγυθδαγε ραυΐβ [ἢΐ8 βυςοίποιν (1λὲ Αγριοπίαη Τοχί ὁ Κεουεϊαξίοη, 
ρρ. 161 4): “ Βεΐνψεεη 8350 δηά 450 Οτεαῖκ ἰεχίβ οἵ Βενείαιίίοη σσεγε 
ΓΑγα ἴῃ (ἢς Εαβϑίεγῃ δαὶ οἵ {δε επιρίγε. Τῆς Ὀεβὲ τηϊπάβ οὔ {δε 

Οτεοῖς Οδυτγοῦ, πίε βυσῇ δ8 Ευβερίυβ Ῥαπιρῃ ἀπά Ὠἰοηγβίιβ οὗ 
Αἰεχαηάγία, ἀεηϊεά [8 Φομαηπηΐηε αὐτπογβῃίρ. [υἱνίηρ ἰῃ δὴ αϑὲ ψ ἤδη 

βοπιεϊίτηεβ ἰξ ἰβ ποὲ ἔδης] ἰοὸ ἔγαᾶος ἃ βϑρεοίδὶ βἰρηίϊβοδηος ἰπ δοῦλα οοηνεηίίοηδὶ 
Ρῆταβα, Φ.6., ἴῃς Ὀοοπὶ οὗ ἰῆς Μεάϊτοσγαηθᾶη ἴῃ ἴ. 15, οσ ἰῃ νὶ. 15-16---η δ᾽ υδίοπ ἴο 

τῆς Βίρυ 8 ταηρς, ποσί οὗ τῃς αὐ] οὗ ϑπιγτηα, τοῖς οἰβίεγηβ δηᾶ ΠοΪ68 ουἱϊ ἰπ με 
τοοῖβ αβογάςά ἐεπηροσγαγυ βμεῖϊεσ τὸ (με ρορυϊδιίοη ἀυτίηρ {πε ἐγεαυδης ρδηΐοβ οαυβεά 
ὉΥ φασί βαυδκεθ οἡ δε οοαβὲ ((}΄. Ῥεῖτοῖ δηὰ Οδίρίοζ, Η δέον 9. Ανέ ἐπ Ῥαγγρία, 
Ἑῃξ. ἴς., 1892, ΡΡ. 6:-62). 

νοΙ. ν. 21 
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οἷά Οτγεεῖκ νὰβ 58.1}} (πε ἰαησυασε οὗ ἐνεγγ- αν [ἰε, ἔπε εγα ἴοο 
ςοηβοίουβ οὗ ἴῃς ςοηϊγαδίβ οἵ βίγίε ψῃϊοῃ βεραγαῖε ἰἰ ἔγοσι τῆς 
Εοαυγίῃ ροβρεῖ ἴο δεοςερέ {δε νίενν [δι ἃ βίησίε δυῖῃογ σγοῖς Ῥοζῇ. 

Ηανίης ἴο δοσερὶ Φομη ἴπε ἀροϑβίϊε δ8 δυαϊῃογ οὗ οἣς ογ ἴῇς οἴδεσ, 
ἔθον ἀεοϊάεα ἴῃ ἕανους οὗ ἴῃς σοβρεῖ. ἴῃ τῆς δεβί, οὐ πε οἵδεγ 

Ὠαηά, ψῆεγε Ὀοξῃ ἀοσυπιεηξδ οἰγουϊαίεα ΟὨΪγ ἰῃ ἃ [,αἰἱπ ἄγεββ, πε 

ψ γε ἀπσοηβείουβ οὗ ἴδε οοηΐγαβίβ οὗ βίγε, δηά 80 ἔουηά πο ἀ- 
σαν ἴῃ δοσερείης ὈΟΓ᾽ δ8 ψγιεηρσβ οὗ ἴπε δροβεῖς Φοῇη." Ηδεποε, 
τακίης ἴῃς Αροσαῖγρβα ὈΥ ἰἴβε!  οὰ ἴπε οὔὲ παηά δηά ἴδε ἰγδαϊτίοη οὗἉ 
ϑοδη {δα ργεβογίεγ οὐ ἴδε οἵπεγ, γε βπά Ὀοΐῃ σοηνεγρίησ οη ἴδε 

οσοηοϊμβίοη παῖ, ἔνε ἰξ Φοῆη τῆς ἀροβίῖς ἀϊά βυγνῖνε {{}} τῆς εηὰ οὗ 
τῆς Βγβὲ σεπΐυτυ ἰῃ Αβία Μίωονγ, ἰξ γὰβ ωοὲ ἢς δας Πίβ παπῆεβακε ῆο 

στοίε {πε Φοπαηηίηε Αροσαῖίγρβε. καὶ οἱ πρεσβύτεροι ὑμῶν ἐνυπνίοις 
ἐνυπνιασθήσονται (οἵδ ἰϊ. 17), ἀπάεγ τῆς ἰπθυεησε οὗ ἴῃς ργορμοῖὶς 
βρίγξ. Ιἢ {πὶ8 σαβε, ἴῃε ἴεγπὶ πρεσβύτερος (48 ἰη 2 Ψοδη νεγ. 8, Δοὰ 
8 δοπη νεγ. 1) ἰβ ἴῃς ΟὨΠγβείαδη ἔεγπὶ οὗ ποποὺῦ δηὰ δυϊπογιν (οὐ. 
Πεἰβδηιδηη, 154 {., 288 ἢ), ποῖ ἔπε Δεν Βα δγπὶὶ ἴογ ἃ πιεηρεγ οὗ ἴῃς 

ϑαημεάγίη (πρεσβύτης). Οσςοδβίοπα!ν, 48 ἰῃ ἔπε σαβε οὗ Φοῇη, ἴδε 
ργεβογίεγ πΊλάβὲ πᾶνε παά ργορδείϊο γί; ἴῃς ἔγαρπιεηῖβ ργεβεγνεὰ 
ΌΥ ᾿τεηδεὺβ ἔγοπι ἴῃς ἐγαάϊείοη οὗ ἴπε Αβίαϊζις ργεβουίεγβ ροίης ὑἡ- 

ταδί Κα νυ ἴο ργορδεῖίος δηὰ ὄνεὴ οδ !δβεῖς (εηάεηςί68, που σῇ (παν 
ἌΓΕ ΤΊΟΓΕ δβαοηβύοιβ ἵδη ἰῃ ἴῃς σογγεβροηάϊην ἰξδίαγεβ ἰη ἴπε Αρο- 

οαἴγρδβε. Φοῆπ νγᾶβ αἶβο ἃ μαθητὴς τοῦ κυρίου ἰη {πε ννίάοῦ 8εη86 οἵ τῆς 
τεγπι. Ηε ψδβ οἷς οὗ ἐπε πιοβὲ ἱπιρογίαπε δυϊπογίεεβ σῆο ψεγε ἴῃ 

τους ἢ ψ ἢ ἀροβίοϊ!ς ἐγααϊτίοη, δηά ἰξ [8 δαβίεγ ἴο ογεάϊε ἢϊπὶ πε δα 

τ Ὀἱηἰς ἐγυάϊ τίου δηά ἀροσαϊγρείς ἰογε οὗ ἔπε Αροσδίγρβε ἔπαῃ θα 
ὙΠῸ νὰ8 ἀγράμματος καὶ ἰδιώτης (Αοἰβ ἱν. 18). 

Α ἔυγίδεῦ ροβϑί "εν (γεσοσηίβεά Ὁν Εγαβηια8) [68 ἰη τῆς αϊγεςξίοα 
οὗ ρβευάοηγπίγ. Αροσαίγρβεβ ψέγε αἰπιοβὲ ἰηναγίδου ρβευάοην- 
τοουβ, δηά ἰξ ἰ8 μεϊά ΌΥ βοπιε (ἐ.ρ., 5. Βανί! άβοη, νΝ εἰζβᾶςσκενγ, ννεγηῖς, 

Ἑοτγδεβ, δὰ Βασοη ἰῃ Εαροςίίον, 1907, 233 [.), αι τῆς ργεδβιπιριίοη 

ἰβ ἴῃ ἔανουν οἵ Φοῃη᾿ 8 Αροσαδίγρϑε αἷ8ο Ῥεϊοηρίηρς ἴο ἴπε ρβευάερί- 
ϑιαρῆα. ΤῆϊβΒ ψουϊά ὈῈὰ τεηάεγεά πιοῦὲ ργοραδίε, ψεγα ἰξ ἔβη ἴο 

ἰποίυάς ἔγασηιεηῖβ οὐ τγϑάἰοπβ πῃ ϊοἢ σσεγε γεα!ν ἄυς το δομη Μίαγι 
(ϑρίτεα, νοϊεεγ), δοῆη ἴῃς βοὴ οὗ Ζεδεάεε (Εγδεβ, Βγυβίοη), ον θοῆη 
δε ργεβογίεν (Ψ. ΝΝ εἰβ88, 8ὸ ἀϊβεγεηεῖν Βουββεὶ δηὰ ϑομπιίεάε). Βυὲ 
ἰξ ἀοεβ ποῖ ἔο!ουνν ἰμδξ δἂῃ εαγὶν ΟΠ γίβείδη ἀροοδίγρβε πλυϑὲ ἡδοαβ- 
βαγίϊν Ῥ6 ρβειιἀοηγίίουβ. Ηεγηιδβ ἰ8Β ποῖ. Βείάεβ, οὔς γαΐξοη ἀ᾽ ξέγε 

ἴον ρβευδοηγπη τ ἰβ αρβεηΐ, υἱς., ἔῆε σοηδοίοι8πε88 ἴπαξ ἐπε ργορδεῖία 

180 ϑείννγῃ (127 4), βοϊἀϊηρ τμαὲ τῆς δυΐπος οὗ τῇς Αροσδίγρβε τεϊδίηθά δἰβ 
δλιϊίες εν βῃ |6. Βαϊ ἰξ ἰ8 ῥγοβαῖς ἴο δες ἰδὲ βϑηχὶ-οἰγουΐας οουτγὶ τεβεςιεά ἰῃ 
ἂν. 2 ἢ, οτ ἴο βηά ενίδεπος οὗ βρεςίαὶ ἰεραὶ κπονίεάρε ἱπ ν. 1: δηὰ χίϊ. σο. 
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Βρίγὶε γὰ8 η0 ἰοησεῦ ργεβεηΐ ἴῃ τῆς σμυγοῆ. Τα ἀπιοιηΐξ οὗ δηΐε- 
ἀδίεά ργεάϊςσξίοη ἰπ ἐμε Αροοαίγρβε (ἰ.6., ἰῃ χί ἱ. χνἱϊ.), οο, ἰ8 Ῥαγεῖν 

δάεαυδῖο, οὗ [56], ἴο βυρρογί 8 ἴπθοῦγ. Απά ἰξ πιὰν Ῥὲ δγριεά 

ταὶ ἃ ρβευδοηγπιουβ νυγίϊογ ψουὰ ργορδῦϊΥ ἤανε δε πΊογε οχ- 

Ρ᾽ἰοῖε ρου πα δροβίοϊίο δυϊμογίεν οὗ Φοδη, ἐ.6.,ὄ (ξ Φοδη με ἀροϑβίϊς 
8 ἴῃε Φοῆη ἀπάοῦ ψῆοϑα παπιῈ ἢς ἰβδβδυαεά πε Αροσαῖγρβε. Τῆς 

σαβε ἴου ἴῃς ἰδίζεγ ἔογπὶ οὗ ἔπε Ὠγροίμεβϑίβ νψουά Ὅς βιγεησίπεησά, 
οὗ οουγβε, ἰξ ἰξ σουϊά θὲ 8ῆοψψῃ, 8ἃ8 πδην ογίτἰσβ πᾶνε γασθη νυ 
αἰζετηρέεά ἴο ρῥγονε, τδι [πε ἰγδαϊείοη οὗ Φομη᾿ 8 εαὺὶν πιδγίγγάοπι ἰ8 
τε 016. ἴπ δὴν οδβα τῆς δγάεηϊ δηά ἜἼνεη νἱπάϊςεϊνε βρίγε οὗ πα 

Αροσαίγρβε ἰ8 τοῖ ἴο ὃς σοηηδοΐεα πεσαββαγν σῖβ [υἷε ἰχ. 55. 

Θυσῇ ἃ ραββίοπδέε, ἀπραδιγίοιϊς ἐεπηρογ ψουϊά θὲ 8 πιυσῇ ἄμε ἴο ἔδα 
δροοσαίγρίίς γαάϊείοηβ δηά ἴο ἔῃε ἰοσαὶ εχίσεηοίεβ οὗ τῆς ρεγίοά 88 ἴο 
ΔΏΥ Ρεγβοηδὶ ἰάϊοβυπογασν, δά ἰἔ Φομη γεξαίηεά τ 8 ἔεεϊ ην 1} ἐς 
εηά οὗ ἔπε σξηΐζαγν, οὐ ἄνεη ΕἾ] τῆς βενοπίῃ ογ εἰμι ἀεοαάς, δα 
ταυϑὲ ανε ργοβίεαά νοῦν [{{|6 Ὁν τῆς ἰεββοὴ ψϊοῃ Ψε8ι8 δά γεοδά 

Πίπι ἰΙοης αρο. θη Πε ἰβ σοηηπεοῖεά υυἱίτῃ τς ἐγαάϊξίοη οὐ δυΐδοτ- 
Βῃϊρ οὗ ἴῃς Βουγίῃ ροβρεῖ, [Πα βυρροϑίείοη {παὶ ἢ να8 γεβροηβϑίθ]ς 

ἴον ἴδε αἰεϊζαάε οὗ ἴῃς Αροσδίγρβε θεοοπηθβ ἀοιρίν, ἔγερὶν ἀΠῆσα!. 
Το β80πὶ ψρ. Τῆς Δροσαῖίγρβϑε νὰβ ἃ ργοάμοϊς οὗ τῇς ““Φοπαηηίΐης " 

Βοῦοο! ογ οἰγοίε ἰῃ Αϑβία Μίίπογ, τονναγάβ ἐς οἷοβε οὗ ἔῃε ἢγβί σεπέυγυ. 
Βεγοηὰ {δε ἀϊδ)ιηποῖίνε σαποη ἰπαΐς ἰξ ψγὰβ ποὲξ σοπιροβεά ὃὈΥ ἔπεα 

δυΐπον οὗ ἐς Βουγέῃ ΟοΒβρεῖ, δας {παΐ ἰξ πγὰν ἤανε δε συιτζεη ὈῪ 
τῆς ργεβογίεγ ψῆοβε πδΔπΊῈ ἄρρδαγβ ἰη ἴδε δὐάγεββ οὗ 2 δηά 8 Ψοβη, 

ψ͵θΡ σδη ΠαγΩΪνγ σο, ἰῇ οὖν σοπιραγίϑοη οὗ τῆς Φοπδηηίης ψυίεησβ. 
Τῆς ἀδία οὗ ἰγαάϊείοῃ αγὲ υπίογιαπαίεῖϊν απιδίσυαουβ δηὰ σοηἰγαάϊο- 
ἴοῦν, δαΐῖ, ψῃεῖποῦ οὐ ἣοὲ τῆς 8οη οὗ Ζερεάεε γεβϑίἀβά ἴῃ Αϑβία 
ΜΜίημον, ἰδ ργεβογίογ Φοῆη βθεπὶ8 οὐ ἴῃς ψδοΐε ἴο δυἱξ (ἢς γεαχαυΐγε- 

τηθηΐβ οὗ ἴῃς Αροσαῖγρβε Ῥείζεῦ ἤδη δὴν οἵπεγ σοηϊεπιρογαγυ ἤσυγοα, 
δηά, αη1688 νὰ αὔὸ οοηΐεηΐς ψιίςῃ Οαϑίε!Πο δηά οἴδογβ ἔο βῆαγε τῆς 

Ρίουβ γεζίοεησε οὗ Ὠίοηγβίαϑ (ὅτι μὲν οὖν Ἰωάννης ἐστὶν ὁ ταῦτα γράφων, 
αὐτῷ λέγοντι πιστευτέον " ποῖος δὲ οὗτος, ἄδηλον), [Π6 Ὀαίδηοε οὗ ργοῦΑὈ ΠΥ 

ἰδ ἰῃ ἵδνοιγ εἰμεν οὗἩἨἉ ρβευάδοηγι εν ογ οὗ ἔπε Ὠγροιμεβὶβ ἐμδξ ἔπε 
ΡῬγορδεὶῖ Φοῆη ψῆο σοτηροβεά ἔπε Αροσαῖγρβε ψὰ8 ἴῃς ργεβυίεγ Φοἤη 

οὗ εαγίν Οἢγίβείδη ἐγαάϊτίοη (80 αἴξεν Ὠἱοηγϑβίαϑ, ἔγοπὶ ναγίουβ βίδπά- 

Ῥοίηϊβ,: Εἰσῆδογη, ΝΥ ίοῆεη, Ὀς Μεῖίε, Μαηρο!ά, Ογεάπογ, ΒΙἊεεκ, 

Ἐνα!ά, Κείπι, ακνεες, Ὠβεεγάϊεοι, ϑείνψγη, Εγρεβ, Ο. Ἡοϊἐζηιδηη, 

Ηδγηδοῖ, Κοδίεγ, οι ϑοάεη, Ἡείηγίοἱ (ας σνολγιςἐοπέδμηι, 1902, 

126 ἢ), αοά νου δ οδβοῃςζ (ΡῬγοδίονιε ἃ. ἀαῤοΞςί, Ζειέαϊέεγς, 1904, 

91 ). 

1 ατοεῖαβ: “ Οσϑάο δυΐδηὶ ρεεβογίοτο, δροβίοϊ! ἀϊβοϊραῖο, ουδιοάϊταπι μπης Εἰ τυτα ; 
ἰπάς ἔλοΐυπι, υἱ εἰὰβ 6886 ορὰβ ἃ φυϊδυδάδηι ρεῖ εἴτογθηὶ ογοάεγεῖασ". [Οἷδν (6 
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89. Τὴό Κεοοῤίίοη οὕ ἐπε Αρῤοοαῖγῥ5ε.---Νο ἱπιπχεάϊαϊε ἔγασεβ οὗ 
δε Αροσδῖγρβε (οι Ζαῆη᾽ 8 Οἐϑολολέε ἀος Ν. Τ. Καποης, 1.) Ῥρ. 201 ἴ., 
δηά 1,εἰροϊ τ᾿ 8 Οσἐξοΐ. ἀ. Ν. Τ. Καποης, ἱ., ῬΡρ. 832 ἔ., 58 ἔ,, εἴς.), ἄγε ἴο 

ὃς ἰουπά ἴῃ εΑγῖν ΟΠ βείδη [ταγαΐωγε; της ἔσο οὐ [ἤγεε δρραγεηξ 

Δ᾽ Πυϑίοη8 ἰῃ ΟἸεπιεηβ Ἐοπιδῆυβ, Βαγῃαραβ, δηά Ἠδγπιαβ, ἱπιρίν 
ποιῃίης Ὀυξ σοπιτηοη ογαὶ ἰγϑαάϊτίοα ογ ἔπε ἱπάερεπάδηςξ ι8ε οὗ [δ6 
Ο.Τ., ἰξ ποῖ οὗ ἀροσγυρῆδὶί βουγοεβ. ἰφηδίίβ, πονενεγ, βεεπη8 ἴο ἢανα 

Κηόσῃ ἰξ (8βεε οὐ ἰϊ, 12, χχί. 8); σεγίαίηΐν Ῥαρίαβ δηά Ψψυβείη ἀἱά. 
Μεϊῖτο οὗ ϑαγάϊβ (ε. 170 κ.0.) ψγοΐε ἃ σοπιπιδηΐαγυ ὕροη ἰξ, τε Αροὶ- 
Ἰοηΐα8 δηὰ ὙΤπεορῃίυ8 οὗ Απείοοσῃ ψεγε δοαυαίηϊεά στ ἰξ; 80 ψαγα 
τῆς Μαϊεπεϊηίαηβ, ἀπά οὗ σουγβε {πε ΟΠ  α818. ἰγεπρεὺβ ἀπά ἴδε Ερ. 
1 ρά. αἰῖεβε ἰΐβ οἰγου!αιίοη ἰη ϑουΐπεγα Οδα! (ς. 177 Α.0.). ΟἸεπιεηξ 
480 γεδά ἰξ ἰη Αἰεχαηάγία 88 ἃ βδογεά βογίρίαγε. Τῆς δνίάδηςς οἵ ἴῃς 
πιατιγγάοπῃμβ δηά οἵ Τεγίυ Πα ργονεβ ἐμαὶ ἰῃ Αἰτγίςα, δ8 ψγε]! 8 ἴῃ 
βουΐδογη Οδα] δηά Εργρί, ἰξ νγὰβ νἀ εἰν εἰγουϊαϊεά Ὀεΐογε τῆς οἷοβε οὗ 

ἴδε βεςοηά σεπίυτγΥ, δηά ἴῃς Μαγδίογίδη σηοη τὶ ζηε 8868 ἴ0 ἰ8 αυϊδοῦ- 

ἱν ἰα ἔοπιε. Βαξ ἰξ ἀϊά ποῖ εβοαρε βῆαγρ ογίἰςίβπὶ (τί με ὠφελεῖ ἡ 

ἀποκάλυψις ᾿Ιωάννου, λέγουσά μοι περὶ ἑπτὰ ἀγγέλων καὶ ἑπτὰ σαλπίγγων ;) 
Δηά ἐνεη γερυάϊδείοη ποῖ οηΐν ἔγοπι Μαγοίοη, συ τ 8 αηείρατῃν ἴο ἴῃς 
Ο.Τ., Ὀαξ ἔγοπι ἔς δηςὶ- Μοηξαηϊβίβ, δαἰϊκα ἴῃ Αβια Μίηον δηὰ ἰη Βοπιε,} 

σὯο ἀ151π|4 τἢ6 βεηβαουβ εἰεπηεηΐβ ἰῃ ἰζ58 ργορῃεςίεβ δηά γερυαϊαῖοά 

ἐσϑίδϑυ 88 ἃ ἔογπι οὗ ἔγῃε ργορῆεου. Τῆς ργεαϊεςξίοη ἔον Ηεἰεπίβείς 
ΘΘοδαίοίοσΥ δἷ8ο πεῖρεά το γον ἰξ ἰηΐο ἀϊδβίανουγ, 848 σοπιτραγεά 

στ, 4.ρ., Τῆς Αῤοοαίγῥεοε ο Ῥείεν, “ἰοῦ ἀνθ ἴῃς Μωυγαϊογίδῃ 
σϑηοῦ γϑη (8 δἱοηρϑβίάς οὗ ἰξ, Αποίδπεν ἔεδξαγε σψῃϊοῆ ργορδῦῖν τοὶ 

ἀραϊηβὲ ἰἴ8 ρορυϊαγιγ τγὰ8 ἰ8 υπραϊγίοτίς δἰζαάς ἴο ἐπε επιρίγε. 
Ννθεη ργᾶγεγβ ψέγε οδεγεά ἴῃ ἔς σπυγοῇεβ ἔογ {πε επλρεγογ, δηά 

ψἤδη ἐΠς επιρίγε Πδάι σοπιεξίο θὲ νίενγεά, ἃ8 Ῥαὰ! παά ἰδυρῆέ, ἰπ τς 

Ομαίν. Ευαπρέϊς, Ῥ. 134), ϑυνεῖς, Μ΄ Αἰδετί, Ῥεακε (]πέγοά. Ν.Τ., τρορ, 152 ἴ.), ληὰ 
Βοπς οἴμεῖβ ἱποϊπς ἴο (πἰ8 Ὠγροιεβί8 υυἱε ἢ Πεδίἐδιίοπ, 48 ἄοεβ Ἰδοοῦυ (Ν᾽ ἐμ ἐσςέανι. 

Εἰλμκ, τ800, 444-455). εἶνναβ δἀπιτεεὰ Ὁγ Νορεῖ (Οονενιεπέαἑεοηές, εἴς., 1811- 1816), 

ΠΟ νν88 δἰτηοβὲ {ποδῆγβι ἴὸ βυρρεβὲ ἴῃς σοτηροδίτε οτίσίη οὗ δε Αροοδίγρβε. 
Δ ἼΏςε Τοπίτονετθυ δεΐνδεη ΗΙρροϊγιυβ ἀπὰ Οδίυβ ἔς Ἐοπιδη ργεβΌγίεσ, ἰῃ {86 

Ὀερφίπηΐηρ οὗ τῆς {πίγά ςεπίυγυ, βῆοννδ [παι τῆς Ἰλίῖοτ, Κα τῆς ΑἸορί, ροβδίο! Υ δβογίδοά 

1δς Αροοδίγρβε ἴο Ὁ γί πιπυβζίοί, ΘΟ νναγιΣ' 8 εββᾶυ, ὕ7εδεν ἄεν Τοὰ ἀ. ϑδλμο Ζεδεάαεὶ, 
1904, ΡΡ. 33-45). Ηἰρροϊγιυβ ἔδεϊβ πδὲ Οδίυβ μδβ βοῆς ἴοο ἔλσ ἴῃ δἰ8 ᾿ν βοΐ εβαὶς 
τερυάίδιίοη οὗ τς Αροσαίγρβε αἷοηρ νίτῃ [8 Μοηϊαπίβι Ὄχρίοἰΐεσβ, Οποὸ οἵ (ῃς 
οδ]εςιίοηβ ὑγρεὰ Ὀγ! τῆς ΑἸορὶ γα τ(μδὲ ποτε ννὰβ πὸ οδυγοῦ αἱ ΤἼγαιίγα, ἀπά οοη- 

Βεαυςπιίν ἴπαὶ Ἰοθη ΔΒ πὸ ἴτις ργορδεῖ, ννϊοδ ῬΥΟΌΔΟΙΥ πιθᾶπβ ἰπδὲὶ τῃς ἰοςδὶ 

ΟΠυγΟΒ μὰ Ὀεοοπὶς Μοηίληίβι (ς}, Οὐτβϑεπ ἴῃ Τεχίς μ. ὕέεγε,, χνο Ι, 52-56), ἀπὰ 

τηεγείοις δά Τεδβεά ἴο οχίβὶ 28 ἃ σξυτγοῆ, ἔγοπιλ ἴῃς ϑίδηάροίπε οὗ οαἰβοῖίς ΟὨτίβ- 

εἰδηΐγ. Εοτγ τῆς τηοβὲ ραγῖ, 88 Ὀἱοηγβίιβ βᾶυβ, ἴμῈῪ ἡνεπὶ Ἐπσου ἢ νοῦν οπαρίος οὗ 

18ς Ῥοοῖκ, ψΙ ἃ Κδεη βοεηὶ ἕοσ [18 Οτίεπίδὶ ρβδηΐδβυ (ἄγνωστόν τε καὶ ἀσνλλόγιστον 
ἀποφαίνοντες). 

μι θοδλωυς 
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᾿ἰσὰς οὗ ἃ ργονίἀδηζίαὶ Ὀαΐναγῖ, ἰξ ἰδ ποῖ ϑβϑυγργίβίης ἴπαὶ Φοῇη᾿ 8 

Αροσαῖγρβε δά ἃ ὨΠαγά βίγασσίε ἴο γεϊδίη [18 ρίδος ἰῃ ἔπε σδῆοη, απὰ 
τῃαῖ ἐχοθρὲὶ ἴῃ εἰπε οὗ βογὲ ρεγβεουζίοη ἰξ ἀϊά ἣοΐ ἀρρεᾶὶ ἴο {πε 

πΊΔ) οΥΙγ οὗ ΟΠ γί βείαηβ. Τῆς γεβυϊς 8 [δ Ὀεΐογε νεγὺ ἰοηρς {δα 
ΟὨΪγ πιεδηβ οὗ ργεβεγνίην ἰζ ἴογ εςοἰεβϑἰαβείσαί εαἀϊβοςζίοη τνα8 ἴο 4[]6- 
δοτγῖβε ἰξ ἔγεεῖγ. Τῆϊβ παΐυγδ!ν τῆγενν ἐπε ἰητεγργείϊδζίοη οὗ ἔμ 6 Ῥοοῖκ 
αυἱϊΐε ουξ οὗ ἔοσυβϑ, 80 ἰπαΐς {πε ἐογίαπεβ οὗ δε Αροσαίγρβε γεϑὶν 

ἔογιη ἃ ομαρῖεγ ἰη {πῆς Ὠϊβίογν οὗ {πῈ σϑποῦ ογ οὗ τῆς ομαγοῦ (οὐ, 
[ωυὕςκο, 88 80-86, 560-59). Βαϊ ἐνεη ρῥγίογ ἴο, ογ ἱπάθρεηάδης οἵ, {πε 

ΔΙερογίςαὶ ἱμξεγργεϊδείοη, ἔπε Ῥοοῖς ἢδά νἱξα! ἐγ. [{ [8 ραγαάοχίςδὶ ἴο 
οἰαὶπιὶ τπαΐ ἐῆε δροσαίνρβεβ οἵ ἔπε εαγῖὶν Ἵσπυγοῇ, ἱποίυἀΐηρσ ἐμαὶ οὗ 

Φοῆη, ψεγε ἔπε θγϑὲ Ὁ γίβιίδη βογίρζαγεβ ἴο δε σδποηϊβεά, ονίησ ἴο 
τῆεῖν. ργορδεῖίς ογρίη, νῃϊοῃ γαηκεά τπαπὶ ἢ ἐπε ΟΤ. Τπεῖγ 
Ρίαςς ἰῃ τῆς βεγίεβ οἵ ργορῃεῖίίο ψυυϊτησβ ἰδ οὈνίουβ, θαᾳξ {πε ἰγεδέίβα 
Ὧ6 αἰεαίογίδιι5, ἴτοτι ψὨϊσἢ ἴῃς πηδίη ενίάεηος ἔον {Πἰ8 ΤΏΘΟΡΥ [8 

ἄγανῃ, ἰ8 οὗ ἔοο υποεγίδίη ἃ ἀδῖε ἴο δ6 υαϑεά 588 Έε!Υ ἰω ἘΠ18 σοπποχίοῃ. 
51), ἐπε Αροσαῖνγρβε ἀϊά γεϊδίη ἰἴ8 νοζυα ἴῃ τηδην οἰγοίεβ οἵ {πε 
ΕλΡν σἤαγο, εβρεσίδιν τπγουρσποαΐ ἴῃς ψεβί. Οὔἴεη ἐπὶβ νγὰ8 ἀπε 
ἴο ἃ νᾶζις ἀπά οογτγεςῖ ἰηβείηοϊ ἔογς Φοῇη᾽ 8 σγεδξ γεϊ σίου 8 πηεββϑαρε 

ἴῃ 8ρίϊε οὗ 18 ἀγοῆαῖς ραγαρῃογηδιία δηά ἰΐ8 ἑδηζαβίίο εἰθπηεηΐβ (οὐ. 

Εεπδη, 479, 480). Υεῖ Ἔνεη ἰζ8 [ἰτεγαΐὶ ργορἤεοῖεβ 8311} πιδἰηταϊπεά 

Δ ἀρροδί οὗ {πεῖν ον. [{ ψὰβ ἢς σἢ!Πἰα8πὶ οὗ ἔπε Ὀοοῖ, ποῖ ἰΐ8 

ἀπε ΠΠΠεὰΔ ρτεάϊοςίοηβ, ψίοῃ ργονεὰ ἃ ἀπ ῆσυϊγ. ὙΤῇε ργεαϊοξίοη 
ψίοἢ ψεηΐς βοοηαβὲ ουξκξ οὗ ἀδίε (ἰ.6., χνὶϊ. 8-11) δεεπὶ8 ἴο ἢδνε 
οσοεβίοηεά 48 [{πι|6 τγουδίε ἴο ἴῃς σῃυγοῦ 48 πα 5 υ]Πης ογϑοῖαβ 
ΟΥ ἴδε βἰπηαγ ραββάσζεβ οὗ ἴῃε ΟΟΤ. ργορῃεῖβυ Τῆς Αροσαῖίγρβα 

εν ἀεη εν τγὰ8 ποῖ ἢπαὶ δὴν πιοῦὲ ἔμπα πογπαί.1 Βεβϑίάεβ, αραίηβε 
τῆς [αϊΐαγε οἵ [18 Ὠἰβέογίσδὶ ργοργαππια ἴο Ἴογγεϑροηὰ ψίτ τῆς 
βιρβεαιεηΐ ἐγεπά οὗ Ὠἰβίογυ, πιυϑδῖ θὲ 8εὲ τῆς ἕδος τας τῇς ηὰπι- 

Ῥεῖ οἵ ἴῃς Βεδβὲ οουἹά ᾿ε ἱπέεγργεῖθά 48 Τγαΐϑδη, ΗἩδάγίδη, ον Μίαγουβ 
Αυγε 8, ἰπαξ ἔπε ἐχρεςέαδζίοη 3 οὗ ἃ Νεγο- πες γίβε ᾿ησεγεά ἀόνῃ ἴο 

τῆς Βδεῃ σεπξαγν ἴῃ σογίαίη οογπεῦβ οὗ ἐπε ρορυΐαγ γεἰϊίοιιβ πχίηά, 
δῖ Οος δηά Νίαροζ ψεγε γερεδίεαϊν ἐχρεςϊεά ἰη ἔπε ἔογηι οὗ βανασε 

πογάεβ (Ηυη8, Οσοίπβ, εἴς.), δηάὰ παῖ ἐπῆε ἀγεδά (οβ [ὠἱπείοοι 5 
Ἰρπαΐϊι5, 1., 644 3.) οὗ ἃ Ῥατγιίδπ ἱηναβίοη ἀϊά ποῖ Ὀεοοπια ορϑβοίεϊε 
ἘΠῚ ἐπε Ὠϊγὰ σεπέαγγ. ἴῃ βενεγαὶ γεβρεοίβ ἰῃε Ὀοοῖς σουϊὰ 51} δὲ 
ταῖκεη γεαβϑοηδοὶν 88 ἃ ργεάϊςξίοη οὗ πεᾶαῦ ενεηίβ.0 Τῇαβ, ὈΥ {Πα εἰπε 

τῆας Οοηβίαπείηε᾽ 5 ροΙ ον δά δπεϊᾳυαίεά ἴῃς Αροσδίνρβε᾽ Β νίενν οὗ 

᾿ Οὗ. Α. Β. Ὀανίάβοῃ οὐ {ϊ8 ροίπι ἰη Ηδβιίηρβ, Ὁ. Β., ἰ. 736, 737, ἷν. 126. 

3 Ὑβουρῇ “ἰξ ννα8 ἀυτίηρ [ῃς σοητίπυαπος οὗ τῆς ΕἸανίαη ἀγπαβὶν πὶ ἰπε εχ- 
Ρεοϊδιίοη ννᾶβ δἱ ννμϊς μεδῖ," γεῖ ἴξ “Ἰἰπρετεά οἱ ἴος την σοπίυτίεδ᾽ (ἱρμιίοοί, 

ΟἸονι. Κονε., ἃ., ῬΡ. 511, 512). 
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ἴῃς Νοηλδη ϑέδίο, ἔπε ροβίτοη οἵ (ἢς Ὀοοῖς νγνὰ8 ἔαϊγὶν ϑβϑεουγε. Νεῖν 
βυϑίεπιβ οἵ ἱπιεγργείδίίοη, αἰϊεσογίοδί (6... [πδὲ οὗ Τυγοοηία8) δηὰ 
86 ηιϊ-ἰϑέογίοαι, γεγα ἀενίβεά ἴο νἱηάϊοσαῖϊε [8 γῆ 5 48 ἃ βογίρίζυγε οὗἉ 
πε οἤαγοῦ, δηά ἴπ686 ψεγε ἴδε πιοῦὲ σογαΐα! ν ψεϊσοπιεά, 48 τῆς 

ὈΟΟΚ [8618 ννὰ8 δηἰρπχαῖϊίς ἀπά ἰῃ ραγίβ δπιδίσαουβ. ΑἹ] βεῆβε οὗ ἰζ8 
ογίρίηδι οὔγεος δά ἔδλάεά ἔγοπι πε ἀπορίτἰσα! τιϊπά οὗ τῆς οπυγοῇ. 
Βοσπιαιίς ργεροββεββίοηβ ὑπάθγίδν ἰζ8 γεϊεοζίοη ἃ8 νγν6}} ἃ5 ἰἴ8 γεσερ- 

τίοη ; ἰξ νγὰ8 Ἄεχροβεά ἴο Ἔχίγαναραηξ σεήβϑιυγα δηά Ἔχίγαναραπί ργαδίβε, 

υΐ δε σγονίης Ὀεϊ εἴ ἴῃ [8 ἀροβίοϊίς ογίρίπ μείρεά ἴο β8ανε ἰξ, {31 
Ηεῦρτγενβ, ἔγοπι αἰκἰπχαΐε ἐχοϊ αϑίοη οὐ ἀεργεοίδιίοη. [τ ἔπε σαβὲ οὗ 
{ῃ6 οὴης Ὀοοῖζς 48 οὗ ἐμεῈ οἴπεγ, ἔς ἰηϑείησς ψῆϊοῃ ἀείεγηγησδά {ἢ6 

Ἰυάσπιεηξ οὗ ἐῃς σοιμποὶ 8 ἀπά τῆς οἤυγοῆεβ νὰ8 βουηάεγ (ἤδη (Πε 

ρΡοΙεἰςα! γεαβοηβ ψῃϊσἢ πον δάάυοεά. Νοσίέγα γέ5 αρὶέμγ, (ἢν ἔεϊε. 
Τῆς δυξπεηξὶς ποῖε οὗ ἰογαῖτγ ἴο Φεβιβ Οἢγίβε δὲ 1] οοβϑῖβ νγᾶβ δυάς 

εηουῇ ἴο ρῥγεναὶ! τυ ἐπαπὶ ονεῦ (Πεὶγ δπείραϊῃυ ἴο ἴῃς Ἴγαϑῃϊῃ 
ἀϊβοογάβ οἵ Οἢγίβιίδη δροσαίυριίς. 

8 10. Σιεἐογαίμγε, εἰς.---ἴη δαάϊξίοη ἕο αὐτγενίδιίοηβ νος ἢ ἀγα 

αἰγεδάν ποϊεά (ραψε 284), οὐ ψῃίοῃ γε οὐνίοιιβ εθουσῇ, {πε ἐο]Ποννίης 

ΤΩΔΥ ὃς πιεητίοηεά ---- 

Αρδοιίῖ-- Ε. Α. Αδροιί᾽ 8 Νοίες οἡ' Ν. Τ. Ογι ες (1907), ρρ. 75 ἔ,, 
175 ἢ. 

ΑΟ -- Βουββεῖ᾽ 8 4εγ Απέϊομγὶοέ (Εης. Τι. Ὁ Κεδπε, 1896). 
Βαϊάεηδρεγρεῦ τι βες, εἀ. (1892) οὗ Βαϊἀεηβρεγβεγβ ἀας «δεἰδεί- 

δειυμδείδεῖη ϑόδι. 

ΒΙ488-- Οσγαηυμαΐᾷ 4ε5 ΝΤΙϊοΝοη Ονιεοπίδοῦ (2ηά εα. 1902 ; 
Επ΄. Τι. 1905). 

Βόκίεη - Β.᾿8 ἀΐέ Μεγισαπαάίδοπα ἀ. 7415 -ολγὶ εἰ οθόη νηὶ αδν 
Ῥαγεϊϑοίεη Ἐϑομαίοίορὶε (1902). 

Βατγίοη -- Ε. ἀε ΚΝ. Βυτγίοη᾽β Νεέι Τεςίανιεπέ Μοοάς απμὰ Τεηϑες 
(2ηά εἀ. 1894). 

ς.Β.Ρ.-ΦἰἈὺὮῥ. Ν. Βαπιβαν᾿ 8 Οἰέίες απὰ Βιομοῤτῖος οὐ ῬΑαγγρία, νοῖ. 1. 

ρΡαγ ἰ. (1895), ραγέ ἰϊ. (1897). 

Ὀαϊπιδῃ -- Παἰπιαη᾿ 8 γογίε εσ (Εησ. Τρ, Τὴὲ Ῥ)ογάς οΥ Κ65:5). 
Ὀἰεϊεγίςῃ -- Α, Ὀἱεξεγίο μ᾽ 8 Νλγία (1893). 

Δ ΟἸ]ἃ ρτεδῖ τῆδη ἱπέεγργεῖβ ἃ παῖίοῃδὶ οὐ βὶβ 80 48 ἴο Ὀγίηρ πόσης ἴο δε πδίίοῃ 
[18 ἔσις ἰάφαῖβ δπὰ ἀεβεϊηδείοη, ἢ ταπιαίηβ ἃ ἴγὰς ρσορῃεῖ Ἔνθ ἰξ ἢἰ8β ἔογεοδδὶ ψνᾺ8 

ταϊδίακεη. ΝΊ πους της οτίεἶοαὶ βἰτιδείοη ἴξ 18 ργορδῦϊ!ε ἴπδὲ (ἢς ργεᾶξ τηᾶπ οου]ά 
πανεσ πᾶνς ὕγουρῆὶ 80 πιιοῖ ἐσατῃ ἴο βυςἢ ροννεγία! ἐχρσγεββίοη. 50 δὴ δβϑοῃδίοϊορυ 

18 ποί ἰο ὃς ἡυάρεὰ ὃν ἃ 5ἰπιρὶα τυῖς οὗ ἀργεετηθηὶ ψἱ ἐαςῖδ, Ὀὰϊ ταῖδμεσ Ὁ ἐϊ8 δίποβδ 
ὑπάες ἴδ οἰτοιπιδίδποαβ ἴο υΐϊοκεη ΓΑΙ ἰπ Οοά, ἴο 8εἰς {πε οοπβοίεηος δηὰ ρυΐ 

τοθηΒ ψ}1118 ὑπάσος ἴδε ἀοπιϊπδιίοη οὗ ἰάδαὶ πηοϊίνεβ, ἴοὸ γίνε ἃ ᾿ἰνίπρ βεπβε οὗ αοά 

δηὰ εἰετηΐν " (Ε. Ο. Ῥοτίες, Μεϑϑαρες οἵ ἐκλε Αῤος. Ῥγέέενς, Ῥ. 73). 
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Πορβοῃὰιζ τ  οα οῦβομεΖ᾽ 8 ἀΐε πγοϊγίδεϊομοη Οηιοίπάθη 
(1902; Επησ. Τε., “ΟΠ γιβείαη [υἱξε ἰπ τῆς Ῥγίπιιεῖνε Ομυγοῦ," 
1904). 

Ε.Β.}.---“Τῆς Εργυρίίδη Βοοῖς οὗ ἴῃς Πεδά᾽᾽ (εά. ΒΕ. Νν 4118 Βυάφς; 
ἔδε ἐγαπδίαιίοη, 1898). 

Ε.Βὶ.-- Τῆς Ἐπεογοϊοῤαάϊα Βὲδίϊοα. 
Ε.3.--Τ Τὸ Κειοὶδ.» Ἐπεγοϊοῤαάϊα (1901 81). 
Ἐρ. Γηρά. τε “ Τῆς ερίβϑεϊε οὗ τῆς σπαγοδεβ δὲ Νίεηπε δά [ἃ γοηβ,᾽ 

177 Ὁ. (Ει8. Η.Ε. ν. 1). 
Ἐγίεάϊδηάον -- αγείοι ερεη ἀμ ἐν δὲέίεηρεδοκίομέε Κορ (1888, 

διῇ εά.), Ὁγ [.. Ἐγιεαἀϊᾷπάετν. 
Οἰγόγεν -- Οἰγόγεγ᾽ 8 α5 ϑαλγ),ιμπάεγε ἀες ΗἩ εἰϊς (1838). 
ΟΥΙ͂] -- Φ. σγ]}} 8 ὕὕηπμέεγομον. δεν ἀϊ6 Ἐπέδίεπμηρ ἀ. υἱογίεπ Ευρίηις 

(1902). 
Οτοιίαβ -- Οτγοιυ8᾽8 Αηπποίαίίοπες, νἱϊϊ. 284 ἴ. (1839 εἀ,). 
Ηεϊρίης -- Ε. Ηεϊδίηρ᾽ 5 Ογαρηριαίξίᾳ ἀεν ϑεῤίμαρίπία (1907). 
Οτερογυ -- α. Ε. Ογερογυβ Τεχέκγιξ ἀες Ν.Τ. (1900-1909). 
Ψαβέγον -- ῬΡγοῖ, Μογγίβ Φαβίγον 8 7.6 Κείίρίοη οὔ Βαδγίοπέα απά 

Α4ς9)γῖα (1898). 
Ψεγεπιίδβ -- Α. Φεγεπιίαβϑ᾽ Βαὀγίοπίδομες ὑρη Ν. Τ᾿ (1905). 
Καεεεηρδαβοῇ -- Καὶ., ἐα5 αῤοκίοἰ δοἦιε ϑγηιδοὶ, νοῖ. 1. (1900). 
[μᾳοἴεη τ [μι εἰκεη᾽ 5 Μιίολμαεὶ (1898). 

Μιουϊίοη --Φ. Η. Μουϊίοη᾽βΒ Ογαριηι. Ν. Τ΄. Οτεεξ, νοὶ. ἱ. (8εο. εά., 

1906). 
Ῥαδυβαηίΐαβ -- Ῥαυβδηΐαβ ““εβογίρείοη οἵ Ογεθος" (εά, 7. Ο. 

Εγδζεγ, 1898). 
Ῥβείάεγεγ- ἀα5 ὕγολμγιδίεπέμηι (1902), νοΐ. ἰΪ., ρρ. 281 ἢ. 

ῬΟν».-- Ῥαυϊγβ Κεαϊ-Επογοὶ. ἀδν οἷα55. ΑἸογέμηιδιο  5ςεηδομαζέ 
(εά. νίββονα, 1894 [.). 

Εξεηδη -- εηδη β 1, ̓σπέδφολγὶ οί (1871). 
Κ. 3. -- Βουβδβεῖβ  αἐέ Κεἰρίοη 465 νά οηέηη5 ἐνὶ πεμίοσί, Ζεϊέαϊέεν 

(1908; πε γεξεγεῆςεβ αγὰ ἴο ἴδε Εγϑβί εὐϊξίοη). 
Κ δ. -π-νν. Πορεγίβοη ϑηη ἢ 8 Καὶ εἰἰρίοη οἵἩ ἐμε ϑεριϊέδϑ. 
3.8.Ε.-- “δε ϑασγεά Βοοῖβ οὗ ἴῃς Εδβι" (Οχέογά). 
5.0Ο,, τ  συηῖο} 8 δομδῥήμηρ μηπάὰ Οαος (1895): στ Πὶβ εββαν 

(1908) Ζη»η γεϊρὶοπορεδοῖ, Ῥεγείάπαης ἀκ Ν. Τ. (οὐ. ΤΑε 
Μορηῖξέ, 1908, 898-455). 

ϑείνγη -- Ε. Ο. ϑείνγη : “Τῆς ΟΠνγίβείδη Ῥγορῃείβ δηά ἴδε Ργο- 
ρϑεῖις Αροσαῖγρβε "᾿ (1901). 

ϑίανε - ὕεδον ἀ. Εἰημ55 ἀ. Ῥαγείδηιης απ ἀ. Κμάεημρη (1898). 
ΤΒυπῦ τὸ δὲς Ογίεολίδοπε ϑῤγαολε ἐπι Ζεϊέαίίεγ 4. Ἡ εἰϊδηέδηιμα 

(1901). 
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Τιξία8 - Ὁγ, Α. Τικία8: ἀ6 υμὶρᾶγε Αποολαμηρ ὑὸν ἀ. ϑεϊἑρκεὶξ 
ἐηι γον οίεπέιρη (1900). 

Ψίεεαυ -- ΝἱτεαυΒ ἐμάς 5ιν ἴα ϑγέσφμο ἀπ πομύυέεαι Τεϑίαηιεπέ, νοὶ. 
ἱ, (1898), νοΐ. 11. (1896). 

νοϊΖ-- Ρ. Νοῖζ: γνάϊδοδε Εϑομαίοϊορὶς (1908). 
ΜΝνείηε! -- ννείπει 8 46 γ ιγάμπρεη 465 Οεἰδίος π΄ ἀεγ Οεἰσέον ἴηι 

παοῆαῤ. Ζοϊέαϊέεν (1899). 
ΝνεϊΖϑβδοϊκεγ-- Τὴ Α βοοίοϊῖς Α͂ρε (Επσ. Τν,, 1894-1895). 
νη. -- νν πεν 8 σγαριηαίὶκ (διἢ εά., Ὁγ Ρ. ΝΝ. ϑοεδηιίεάεϊ). 
ἴῃ ογάδγ ἴο βᾶνε βρδϑοβ, πιοϑβὲ οὗ ῆς οἰϊδίίοηβ ἔγοπι ἔς Οὔ Τ. δηά 

τε ΝΙΤ. πᾶνε δε γεϊεραῖοά ἴο τῆς πιαγρίη ; οἴζθη ἴῃς βυδβίδηςσε 

οὗ ἃ ποίε ἢδ8 δδεη σγυβῃεά ἱηίο ἃ παπάξαϊ οὗ βιιοἢ γείεγεποεβ. [ἴ ἢδ8 
ὈεδΩ ἱπιροβδίδίε ἴο σίνε δὴν γερίβίεν οὗ ορίἰπίοη οὔ ῃἰβίογυ οὗ ἰηΐεγ- 

ργεϊαϊίοη, ἀπά 1 ὕανε αὐϑίαϊηεαά ἔγοπι ἔμγηϊ βίης βυςῇ σγαπιπιαίοδί, 
ΡῬὨΠοΙοσίςαί, οὐ σεοσγαρῃίοαὶ ἰηϊογηηαιίοη ἃ8 τῇδ ὃς ἰοιμηά ἰῃ ΔΩΥ 
ςοῃοογάξηςα, φγηΑπΊΓηΑΓ, οΥ ἀϊςτἰοηαγΥ οὗ ες ΒΙΌ]ε. Εογ ἔυ!ογ ἀεϊαί 8 

οὔ αυεείίοηβ οὗ ἱπιγοάαςτίοη 1 πιυβὲ τγεΐεγ ἔπε γεδάσγ ἴο ἐπε γεϊενδηΐ 

βαοίίοῃβ ἰῃ τὴν ἰογιποοπιίησς 1ηπἰγοάμοίίϊοπ ἰο ἐπε 1, 1ἐογαίμγε οΥὙ ἐπε 
Νέεῖυ ΤεΞςίαπιεηέ. 

Τῆς Επρ 8 βίυάεηϊξ ἰ8 πον Ἔχοθ ΘΕ ΠΕἸῪ βεγνεά Ὁ {πε Δγεϊοϊεβ οὗ 
Βουββεῖ (Ε.Βὲ. ἰ. 194-212, βυτηπιαγίβίησ ἴῃς γεβι 18 οὗ ἢἰβ οατέϊο ῥγίπ- 
ὁεῤ5 ἴῃ εγεν [1896, 1906]) ἀπά Ὦν. ΒΕ. Ο. Ρογίεγ (Ηδβείη δ᾽ δ οί. οὗ 
ἐμε Βίδίε, ἵν. Ῥρ. 239-266, ἀῇ ἱπναίυδθίε ἱπιγοάἀαοιίοη), ἀπά ὃ. Ὦγ. 

ϑνεῖε᾽ 8 ἔα}! εὐϊτίοη οὗ δε Οτεεῖς ἐεχὶ (ϑγά. εά, 1909). ίαπυα! εαϊ- 
τίοηβ ὃν ἿΝ. Η. ϑίπιοοχ (Ὁαπιογίάσε Οτγεεῖ Τεβίδπιεηε, 1898), Ο. Α. 

Θεοῖς (Ὁεηΐζαγν ΒίρΙε, 1902), ἀπά Η. Ρ. Εογρεβ (]πέογη. Ἡαμάδας 
ἰο Ν. Τ., ἰν., 1907, ρρ. 86-149).. Τῇε πιαίη Εηρ8ἢ σοηιγί αξίοηΒ, 

βίηος Αἰΐογά, γε ἴποβε οἵ Εδγγαγ (Εαγὶγ 1) αγς5 οὗ ΟἸιγι ἐἰαπιίν, 1882, 

«ἢ. χχνὶ!!.}, [μος (5 ῤεακεγ᾽ 5 Οοηιηι. 1881), Ννογάβνογεῃ (1875), Εδπάαι! 
(Ριῥὶέ Οοηιρι., 1890), ΜΙΠσαη (δον δϑδίοηϑ ὁπ ἐπε Αῤοοσαίγῥδε, 1898 ; 
αἶδβο 8 εὐϊξίοη ἰῃ ἐπα ἴουγίῇ νοΐ. οὗ ϑ μα 8 Οομπηπγχεπίαγυ), Ε. ὟΝ. 
Βεηβου (Τὴε Α4οο., 1900), ϑείνγη, δηά Βείψρβ (Μεςείαι ο7 ἐπε 
ΑῤοΞέϊες, ρῬρ. 285-461); οὐ, Γυγέμεγ Ο. Η. Οἰθεγὲ (Τῆς Εἰγοέ [πίογ- 
γείεγς οὗ ὅεφδμς, 1901, ρρ. 382-897), ΒΕ, Ῥαϊπιετγβ ΤῊε ΤΠ γαπια ο ἐδι6 
“4οοραῖΐγῥεε (1908), Η. Βεῦρβ Τῆε γναγρια οὗ ἐπε Αῤοοσαίγῥεε (1894), 
Ὀγ. Ε. Ο. Ρογίεγ᾽β Μέβεαρες οἵ ἐπε Αῤοο. Ῥγνίέεγς (1905, ρρ. 169- 
296), ἔπε Επρ᾿ 8 ἰγαηβίδεοπβ οὗ Βευβοῆίαρ᾽β Νεμέοσί. ΤἼδοί. (νοΐ. ἰΐ., 
247-861) αηά Ννεγη ε᾽ 8 δὲε Αηπήᾶηπρε, ρρ. 256-274 (“Τῆς Βερίπηίησδ 
οὗ ΟΠ εϊβειδηϊεν," 190], νοί. ἱ., Ρρ. 860 [.), δἰ. Νν. Μ. Εδπιβαγ᾽ 5 1. εἰέεγς 
ἐο ἐπε ϑευεη Οἠμγολιες (1904), Ηογε 8 ροβεμιπιουβ ἔγασπιεπι (4ος. 
{κ-ἰ., 1908), ἀηά ὕδηοη 1. Ψ. ϑοοῖι᾽ β Τὴε Αῤοεοαΐγῥεε (1909). 

Οεγηηδη εαά.---Ὠε νεῖίε (1848), ΒΙεεῖ (Εης. ἐγ. 1875), Ὀ ὑβέεγ- 
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ἀἴεοῖκ (1887), Β. ννεῖββ (2ηᾺ εά. 1902), . Ννεὶβ8 (416 ϑελγίέεπ 465 
Ν. Τ., 1907), Βοιξβδβεῖ, αηά Η. “. Ηοϊϊζηιδηη (ΗΠ απ ά- ον πεπίαν, 8τά. 

εά., 1908). ϑομπηιίεἀε}᾽ 5 Μοϊκεδμοῖ (1906) ἰ8β ἱποϊαἀεά ἴῃ τῇς Εηρ  8ἢ 
εὐἀϊτίοη οὗ Ὠβ χολμαηππῖπε γνιεηρς (1908). ΤΠογε ἰβ ἃ σοπιρεΐξης 
Βυΐοῃ σοπιπιοηΐαγν Ὁ 7. Μ. 8. Βαϊοη (Ὀτγεοπε, 1908); εβίάεβ 
Εγεηςῇ ψόγῖβ ΌῪ Ηαδνεϊ (16 Οὐ γὶδί. δὲ 565 ογὶρίησς, ἵν. 814-844), ει 88 
(Ρασγίβ, 1878), Α. σγαπιροη (Τουγηαὶ, 1904), «αηά Τῇ. Οαἰπιεβ (Ῥαγίβ, 
1905), νι τῆς α8:-παπχεά βοποίαγ᾽ ΒΒ ραπιρῃϊεῖ, 1,᾽ .4,2οο. ἀευαπέ ἰα 
ἐγαάιέίοη εἰ ἀευαπέ ἴα ογίἐφμοῦ (1907). Β4])οπ᾽ 5 ογίειςαὶ ἱπεγοάμσείοη 
8 φίνεη ἴῃ Πίβ σε δοπίοαομῖὶς υαη ἀε Βοεξομ (ἐς πιοισέη εγδομαᾶς 
(1901), 241-265. 

Οὐ ὃς Τσοπιπηεηΐαγίε8 ψῆϊοἢ ργεοεάεά Αἰξογά, αἰπιοβδὲ ἴῃς οὐΐν 

Εηρ 8 πογῖβ σνϊοῃ γεΐαϊῃ δὴν ογίεἰσαὶ ναῖας ἀγὲ ἴμοβε οὗ Νίοβεβ 

ϑευαγεὲ (Απάονογ, 1845: οὐ ἴδε ᾿ἴπεβ οὗ 1[ζςο) δηά Ττγεηοῦ (Οοηι- 
γιομέαγγ οὐ ἐμέ Εῤῥ.᾿ ἰο ἐπε ϑευεη Οἠμγοῖός, 1861, δβίχῖῃ εὐϊκίοη, 

1897). 
Θδίηςε δε ργεβεηξ σοπιπιεηΐαγυ 88 ἀγαΐϊεά, δἰχ γεᾶγβ αῦο, ἃ 

ὩυπΊΡεγ οὗ πιοηοζγαρῇβ, ἱποϊ υἀϊην βοπιε οὗ ἔμοβε 7.88 πιεπείοηςά, ἢανε 
Ῥεδῶ ἰβϑυεά. ἴ ἤδανε ὁσοδϑβϑίοῃδίν ἰπβεγίθα γεξεγεησεβ ἴο ἔπεπὶ ἱπ ἐδ ς 
ἰεχέ, ἔογ {πε βαῖε οἵ σοηνεηίεηςς δηὰ σοπιρ᾽εΐεηεββ, δυΐ, ἕογ ἴῃς 
ϑ8δκε οὗ ἰηάερεπάεηςε, ἴῃς ποΐε8 πᾶνε οἰπεγνίβε θεεη ἰεἴξ ἀπιουσπεά. 





ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΔΝΝΟΥ.ἷ 

Ι. τ. κ᾿ ΑἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἣν " ἔδωκεν αὐτῷ ὁ θεὸς « 8ς. ἥδε 

«δεῖξαι τοῖς δούλοις αὐτοῦ,2 ἃ δεῖ γενέσθαι ἐν τάχει, καὶ ἐσήμανεν (ἀπίϊε]ς 
8 ἐφ 

88 ἴτοζηῃ 
Μαῖι. ἱ. αὶ τ. ΝΜ ίη. δ το, 10). Εοτς εδομδί. σοπηοίιαιίοη, ο΄. οι. ἰΐ. 5, νἱϊϊ. το. Ὁ 7οδα χὶΐ. 49. 

χῖν. το: ςοπδίσ. [μη νί. 52. ς ]ὁδη ν. 20, Χ. 32. 

τ τα. ἢ 30, εἴς. (εἀἀ.}, ἔτοπι τπ6 τς τῇς τον θεολογον οἵ Ο δηὰ (ν ἢ εχ- 
ῬϑηΒΙΟἢ8) ΠΙΔΠΥ οσυγδίνεβ, ΨΠΙΟἢ γ88 ἃ ἀεβοσίριίοη οἵ ἴῃς ἀροβίὶς ]οδπ ἰπ {π6 ἐουγί 
οεπίυγν 48 ἴῃς δυῖθοτ οὗ {πὸ ἔουγίῃ ροδρεῖ, δηὰ δρρὶϊεᾶ ἴὸ ἔα Βετς 848 (ες Ἔεχροπεηΐϊ 
οἵ ἀϊνίης οτᾶςοῖεβ (θεολογος -- προφητης, ΡΠΐο, ἄς ΝΊι. Μοβ., ἰΐ. τὰ ; σὰς.) Α416χ., το, 
22) οἵ Ἃ8 ἴπε Βεσαδὶ οἵ αοά (οἷ. Οἤγγβ., Ογαί., 36). Ιπβοσίριίοπβ βῆονν {μδὶ θεολογοι. 
Μεῖε βϑδογοά οβῆςίΑ]8 ἰη Ῥεγραπιιτ, ἘΡμαβυβ, ϑιηγτηδ, εἴς. (ΠὨ εἶβ8π|.) 231-232, Γυἱελέ 
τονε Οςέεη, 252 {)), ψνὯο ννεῖς ἔγεαυςπην υμνωδοι 45 Ψε]]. 

3 Ῥυποίυδῖε Θεος δειξαι τ. δ. αυτου, ἢ ΝΗ, Νν8., Β8., Ηοτῖ.0 Οὐ δε αἰϊεσηδ- 
ἔνε ἔοστῃ ἰωανει (ν 4"), ὦ)΄. ΝΠ. 8 5, 26ο, ϑομπκίοάεὶ (Ε. Βὲ., 2504-2505), ΤΒΌΤΩΡ 20 ἢ,» 
Ἡεϊδίης 290-30. 

ΟΠΑΡΤΕᾺ 1.--ονν. 1-3. Τῆς βυρεογβοσίρ- 
ἄοπ. ᾿Απ. ἸΙωάννον ἰβ8 (ἢ εςοἰεδἰαδιῖςαὶ 
1{π|ε (ἀϊβεϊ προ ϑηϊηρ ἰξ ἔγοπὶ πε ἀροσδῖγρβε 
οἵ Ρεῖεσ, οσ οἵ Ρδῃ], εἰς.) οὗ ψ παῖ ργοΐεβϑοβ 
ἰῃ ταδὶ ἴὸ ὃς δὴ ἀπ. Ἰησοῦ Χριστοῦ 
(ϑυδ)]εςεῖνε φεηϊεῖνε), ἑ.4., ἃ ἀϊβοίοβυσε οὗ 
ἴῃς ἀϊνίης μυστήρια (ΠΏλη. ἰΐ. 19, 22, 28, 
ΤΒςοά.) ἰπ τῆς ᾿πιπιεάϊαϊε ἔυτυτε (ἃ δεῖ 
Υ. ἐν τάχει) ὙΒΪοἢ Πᾶ48 Ὀδεπ οοπηπιμηῖ- 
οδἱεὰ ( ἕν, οὗ. οἡ ἰϊϊ. 9) Ὁγ ἀοὰ το 
7εδὺ8 (, ν. 7) απ ννβίοῃ ἴῃ ἴατγῃ 18 ἴγαπ8- 
τηϊτἰεὰ Ὁγ 1εβὺ8 (( 4]. ἱ. 12) ἴο ]οῆπ 88 ἃ 
τρεηθεσ οὗ ἴδε ρτορβεῖῖς ογάεσ. 

νεῖ. 1. δούλοις, ἰπ ϑρεοϊῆς δβεηβε οὗ 
χ. 7, χὶ. 18, δἴϊεγ Ὀδῃ. ἰχ. 6, το; Ζεςῆ. 
ἰ. 6, δἀηὰ Απιοβ ἱἐϊϊ. 7 (ἀποκαλύ 
παιδείαν πρὸς τοὺς δούλους αὐτοῦ τοὺς 
προφήτα4). γέεις ΟἈγίδέ ἴδ υδεά ομἱν 
ἰῃ ἱ. 1-5 (χχίϊ. 21 ὃ), ᾿υογὰ ϑέέξιις ΟμἱΪῪ ἴῃ 
χχιΐ. 20, "ογὰ (ἰ.ε.. Εὐπῶς οἷν ἴῃ χὶ. 8 δηὰ 
χίν. 13; εἰβενβεζγε εἰπεῖ ὁ Χριστός (χχ. 
4, 6) αὐτοῦ (χί. 15, χὶϊ. 10) οΥ (48 ἰπ 
Ηεῦτεν8) ἴδε βἰπιρὶε γεθης. ἃ δεῖ κιτιλ. 
ἔγοη Πδη. ἰΐ. 28-20), εἰἴπεσ οδ)εςὶ οὗ 
ἴξαι (Ννῖς. 11. 220) οΥ τῖοσε ὑσγοῦδῦϊν 

ἴπ ορροβίτίοῃ ἴο ἥν. ἐν τάχει -- ““ Βοοῃ " 
(458 ἴῃ ΟΙεπι. ἔοπι. χχίϊἹ. 5 δπά {πε ἰη- 
βιγυςῖίνε Ἰορίοη οὗ [κε χνίϊ!. 8. ΤῊΪ8 
ἐδ ἴδε Βίηρε ἀηά βίαρὶες οἵ τῆς δοοκ. 
ὙΒεη ἐπε δάνεηι οἵ [εϑι8 ἰ8 μα! ]εὰ 8 
ἃ τεῖϊϊεῦ, ἰξ 18. ἢο σοπϑοϊδιίομ ἰο βὰν ἔδδὶ 
ἴδε τοϊϊεἴ 1} σοῖς βυάδάςηϊν ; βυάδάξη 

ΟἹ ποῖ, ἱξ τηυϑὲ οοπια βοοη (χ. 7), ἱΐ ἰξ ἰβ 
το ὃς οὔ δηγ βεγνίςε. Τδε Κευποῖε οὗ 8 
ΑΡοοΔΙυΥρδε ἰ8 ἴῃῈ ομδοπίηρ δββυσαποα 
δαὶ ὑροὴ Οοα᾽8 ραγί ἔδεσε 18 20 σε - 
Ἰυοίαπος οΥ ἀεῖδν ; Ηἰβ ρεορὶε μανε ποῖ 
Ἰοηρ ἴο νναΐξ πον. καὶ ἐσήμανεν (80 οὗ 
φῆδιὶ ἰ8 δυΐυτε δηά τηοτηθηΐουβ, ΕζΖεῖς. 
Χχχίϊὶ. 3, Αςὶβ χί. 26, εἴς. : Ηεσδοϊεϊ 8. 
ου ἔπε Βεϊρῆϊς ογδοῖε, οὔτε λέγει οὔτε 
κρύπτει σημαίνει) ἀποστείλας 
(ἔτοπὶ βενεηῖῃ δεάνεπ, ἰπ Αβο. 158. νὶ. 
13), ἃ ἴοοβε Ηεῦ. ἰάϊοπι ἴον “ ἢε (ἑ.6., 
7εβυ8 εῖε δῃά ἴῃ χχίϊὶ. 16, ἀοά ἴῃ χχί!. 
6) βεπὶ πὰ εἰρπίβεά ἰε". διὰ (45 ἱπ 
Αβο. 188. χί. 30, εἴς.) τοῦ ἀγγέλον αὐτοῦ 
(τ΄. Τεβι. 108. νί. 6). 1εβυ8 8 τε τηϑδάϊυτη 
οἵ 411 τενεϊδιίοπ, δυῖ ἀποκάλυψις 18 ἤυτ- 
{δες οοποεϊνεά οὗ 48 γα πβη εὰ [του ἢ 
πε αηρεῖμς ἐπέσγῤγες, ἃ ἴαταῖ αὶ ἀπα ἰπλ- 
Ῥοσίδηςξ ἤρυτε ἰπ ταρδίηίς (οὐ. Ε. Κ. ἰ. 
592, 593) Δπὰ δροοδὶγρίὶς ἰγδάϊιίοη (8ες 
τεῆ. πὰ οὔ Αςῖβ νἱῖ. 30), Ψ8ο βίδῃδβ 
Βεῖε Ὀεΐννεεπ [688 δηὰ (ες ρζορβεῖϊ 88. 
ἃ βοσὶ οἵ ἀομδίς οὗ ἴῃς ἴογπιεσ. [ἱκα 
Ηδεδβ (Μαμά. χὶ. 9), ἴ8ε ροϑί-εχὶ!ῖς 
τσαάϊείοη τεαχυΐϊγεὰ {πε ἐχεσυῖτῖνε ξαποιίοπ. 
οὗ ι8ῖ8 δηρεὶ, ἰῃ ογάεσ ἴο (α) βαιἰβέν [8 6: 
γεαγπὶηρ ἴοσ βοπὶεὲ πηθδηβ οἵ ἀϊνίη 6 οοτη- 
τηυπίολιίοη, ἀπά (δὴ) δὲ {86 βᾶπιε εἰπις ἴο. 
τολἰπἰδίη σανεζοηςς ἴοσ ἴῃς ἀϊνὶ πε σΊΟΣΥ 
(Βα: ἀδηβρεγξεσ, 48 1). Βυὲ ]οῃ π᾿ Β ΟΒτίβ8- 
εἰδῃ ςοπθοίϊουβηςβ8 Βεγὰ δηὰ εἰβεννογα 8 
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ἃ Ζεομ. ἰ, ἀποστείλας διὰ τοῦ ἦ ἀγγέλου αὐτοῦ τῷ δούλῳ αὐτοῦ ᾿Ιωάννῃ, 2. ὃς 
ΤΩ ἐμαρτύρησεν τὸν "λόγον τοῦ θεοῦ καὶ τὴν μαρτυρίαν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, 
16,1χ.2: ἔ., 
Αρ. Βασς. 
ἵν. 
(κηίει, 

ὅσα ΄ εἶδεν. 

εἴς. : Ὀἱεδιεγίς δ᾽ 9 ΜΏδγας 1,τἐμγρίς, 47 ἔ. ΕΥ̓ 
111. 15, Αςῖϑ χν. 21, Μαίϊ. χχίν. 15, 1 Τίπι. ἱν. 1.3, 

ἴοο ἰατρε ἔοσ ἰῃς ἰσαάιτίοπαὶ ἀπά δγιῆςῖδ] 
ἔοττηβ οὗ ἐϊ8 ἐεχργεββίοῃη. ἴπ|688 1Π|8 δηρεὶ 
18 ἰἀεπιβεὰ τ ἰμδὲ οὗ χ. τ ἢ, με ρίδυβ 
ΟἿΪΥ ἃ Βοδῃὶ δηὰ ἰδγάν τόϊς (χνίϊ. 1 ἔ,, 
χχί. 5. 4) ἴῃ τῆς 8εγίεβ οἵ νἱβίοπβ ; ἴῃ8 
ΡῬιορῃει 8 βεηβε οἱ ἀϊγεςϊ ἐχρογίεηςς (4. .» 
ἷπ 1. 9 8) δυγβῖβ [ὨγουρῈ ἴῃς ουπιῦτουβ 
ολίεροσυ οἵ δὴ ἱπίεγπηθάϊαιε ἀρεηΐ ὃε- 
νθθη ὨίπηβεϊΓ ἀπὰ ΟἸγίϑι. [τ ἰβ ὃν ἃ 
Τοηνεπίίοηδὶ ἔοτπη οἵ τεϊρίουβ βυτη- 
θοΪΐβπιὶ ργεναῖεπε ἰπ (πἷ8 ρέηγε οὗἉ [ἰτετὰ- 
ἴυτα, [δὶ [68018, Κα Ὑδῆννεἢ ἴπ ΕΖεκίεὶ 
(ε΄. κι τ, 3, χιῖν. 2), ἰ8 τεργεβεηϊεὰ θοιῇ Δ8 
δαἀάτεββίηρ τἴῃ6 ργορπεὶ ἀΐγεςι νυ δπὰ 8 
ἱπβίσυςτηρ δίηι ἱπάϊσθοιγ. Τῆς ἰδίϊοι 
τιοάε οὗ ἐχργαβδίοη (0. ΜΙΠτῈοπΒ ὕγέεϊ 
δηά 4 Εβά. ἰν. 1) ννγᾶβ ἄμε ἴο ἃ ἤυροβ- 
και βίηρ' [ἐπάεπου νυ ἢ ννὰ8 ποῖ σοηππεά 
1ο ]ἀλίβπη. ΑΒ ΡΙυΐάτος ροίΐπιβ οὐ (ἐγ. 
δαΐονν οἡ νἱϊί. 5 δῃά χν. 8), [πε ἀδεπιοηβ 
ἴῃ Ηεϊϊεπίς σεϊ σίου ἂζὲ ἃ πιϊἀάϊς τεγπὶ 
δεΐννοοη ἴῃς ἀϊνὶης ἀπά ἴῃς Πυπηδη; {ΠῈῪ 
Ῥγενεπί ἴῃς ἔογπιεσ ἔγοπι θείη ἀϊβιυγρεά 
οὐ ςοπίατηϊπαίιεὰ ὃν ἀϊγεος ἱπίοσοουγθα 
ΜΠ πιεπ, πὰ ΠεῪ 4190 ἂςὶ 48 ἱπίοσ- 
Ῥτεῖεγβ νῆο σοτηπγχυηϊςαῖς ἴῃς ἀϊνίπε ν1}} 
ἴο πιεη (ςΓ. [6 15ἀε 25; ΟΔἰκεβην ἢ 5 Κε- 
ἐἰρίοπ οὐ ΡῬιμέαγεκ, Ῥρ. 121 ἴ,, 163 {). 
Ὑνπεσενοσ ἔπε τεδοιίοη ἀραΐηβὲ τηδιεσίαὶ- 
ἰδ ργενδίςά, ἐβρθοῖδ!ν ἴῃ τπῸ ρορυΐατ 
τοὶ ρίοη οὗ τε ετηρίσε, {8 Ῥεϊϊε ἴῃ 
ἀδοπῖοπβ ΟΓ8Βρίτ18β 48 ἱπιογγηάϊαδιε 
δρεηῖβ γᾶν δχργαββϑίοη ἴο [ἢς Ἴσοηνίο- 
τίοα ἰπᾶὲ πυππᾶη ννεαπεββ οουἹά τοὶ 
φοπῖα ἱπῖο ἀϊγεσι τους ἢ τῆς ἀϊνὶπε 
εἴοτυ (ο΄. Ετὶ εὐ! απάετ, ἰϊ. 430 ζ. ; Ηδίοδ᾽Β 
Ηἱἰδδεγέ 1,εεέμγες, 245 . 

γε. 2. ἐμαρτ. (ερίϑ:0]. δοσ., οῦ. ῬΗΪπα. 
19, ο΄. Τατίπεῖ Ἴδας. ἱ. σ ξυνέγραψε). λόγ. 

το θ., κε ΓΤ ἼΣ (ΧΧ λόγος τοῦ 
θεοῦ, “ 76γ. ᾿.. 2), ἃ οοἰ!δσῖῖνε ἴδγτα ἴοσ 
Οοά᾽β ἀϊβοϊίοβυγεβ ἴο πιδη (τοὺς ους, 
3)» Οὐ 48 Ὦεσε ἴοσ βοῆς βρεςϊῆς σενοϊδιίοη 
τῆοσε Ἐχδοῖν ἀεβηεὰ ἰη ὅσα εἶδεν, 41] 
μαι Ψψᾶ8 βεὲπ οσ ἐνεη μεαγὰ (Απηοβ ἱ. 
1) ἰῃ νἱϑίοηβ Ὀεὶπρ ἀεδβοσίδεά ὉγΥ 818 
Βεπεγῖς ἴεσθ. Τῆς ἀουδῖε Ὄχργεββίοῃ 
ἐλε τοογὰ οΓὙ Οοά απὰ ἐῤε ἐδοξϊνιοην 
δογη ὃν Ἴέςμς ΟἈγίσί (χχὶΐ. 16, 20; 
ε΄. κῖχ. τοὶ ἰδ ἅη Δπιρ πεὰ ρῆγαβε ἔοσ 
ἴδε ροβρεῖί. Ὑπὲ βυδίεοσε ρου ψ Ὡς ἢ 
]εβὺ8 αβϑϑισεβ τηεη οὗ ἰγυϊῃ ἰ8 ἴῃς τε- 
νεϊδίίοη οὗ αοὐ᾽β πιϊηὰ απὰ πεαγῖ, απᾶ 

ετ, 
Οἰεΐο. οι. χίχ. 

3. μακάριος ὁ " ἀναγινώσκων καὶ οἱ ἀκούοντες τοὺς 

ἔ .ε., ἴὰ Ῥγοβϑεωὶ δροζαΐγρδβε. ετ0ζος. 

τῆς φοβρεὶ ἰ5 παῖ αἱέεγαηοο οἵ αοὐ--ἰθδὲ 
εχργεβϑίοη οὗ Ηἶβ ρυγροβε---νῃίςἢ [6815 
υπίοϊβ δπὰ διἱεβίβι Τῆς ὉΟΟΚ ἱϊβεϊ 15 
δὲ τεοοζά οὗ 1 ῃη᾽β ενίδεποε ; πε ἰςβεὶ- 
βΈεβ8 ἴο Οἢσίβι, δηά ΟἸτίβὲ ἐεϑιῆεβ οὗ ἴῃς 
ζαΐϊυτε 48 ἃ ἀϊνίπε ρίαπ. Ἐοσ {δε τε- 
νεϊδιίοη οὗ αοά, ἰη ἴπε βρεοίς ἴοιτη οὗ 
τΟΡΠεοΥ, τααυίγεβ ἃ ἔαγίμες τηεάϊπὶ 

᾿ανωροῦς 7εβὺ8 δπά (ἢς ογάϊπαγυν ΟΠ γὶ8- 
εἴδη ; Βεπος {πε τόϊε οὗ ἴπε ρῥσορβείβ. 
Οπ ἴδε ργορδεῖῖς οοπιηγλβδίοπ ἴο υντῖϊε, 
ο΄. Αβο. 184. ἱ. 4-5 δηά ἱ. 2, παρέδωκεν 
αὐτῷ τοὺς λόγους τῆς προφητείας οὖς 
αὐτὸς εἶδεν, κιτιλ. Τῆς Ρτἰπκίεῖνε Βεηδ8 
οὗ μαρτ. (Ξ: οτα] οοηξεβδίοη δηὰ ῥγοςΐδ- 
τηλῖίοπ οὗ εβϑὺ8 Ὁ ἰβ δάπεγεηι8) ἴδ υ8 
εχραπάβ ἱπῖο 4 ἰἰεασυ βδεῆβϑε (48 Πεγο) 
δηὰ ἱπῖο τε τῆογε βοπιῦσε πηεδηΐϊηρ οὗ 
ταλτίγτάοσῃ (1|. 13, ]οδπ χν!. 37-30, χίχ. 
19; ε΄ Ττὐρπείοοι οη ΟἸεπι. οτι. ν.). 1 
ἷ8 βίρηίβοδπε πὶ ἴδε λόγος τ. θ. οὗ 
7υάδίδβπη ννὰβ ποῖ δάεαυδῖς ἴο {πε ΟἾτί8- 
τίδη ςοπδβοίουδβηεββ νἱπους τε μαρτυρία 

ῦ. 
εἰ. 3. Τῆς ἤτβὶ οἵ (ες βενθη δεδιί- 

τυάε5 ἰπ ἴμε Αροςδῖυρβα (χίν. 13, χνὶ. 15, 
χίχ. 9, χχ. 6, χχίΐ, 7, 14), ἐπάοσγβίπρ {πὰ 
Ῥοοῖκ 88 4 ΨΒοῖε. [ἢ τῆς ννοσβῃϊρ οἵ ἔπε 
ΟἸ τί βείδπ ςοπιπλυηῖ 68 οηα πλεπλῦεῖ τεδ ἃ 
αἰουά, οτ ρίπδιν ἔγοπι τς Ο.Τ. 88 ἱπ πε 
βυπδροβιεβ, πὰ αἰεγιναγάβ ἔτοση Οἢσίβ- 
εἴδη ἰἰτεγαῖυτα 48 νν 61] (αροβίοϊ!ς ερίβε!εβ, 
(ΟἹ. ἱν. τ6, ἀπά βυῦδ-ἀροβίοϊὶς Ἂρίβε] 68), 
ΜΏΠΕε τῆς τεδβὲ οὗ ἴπε δυάϊεηος ἰἰδιεποὰ 
(Ευ8. Η. Ε. ἱν. 23). [ἴπ 118 ργεβεηῖ ἔοσπὶ 
τῆς Αροσδίυρβε νγὰ8 οοπηροβεὰ ἡ τἢ 8 
οὔ)εςὶ ἱπ νῖεν. ΟΥ 70δεὲπ᾿5. ἀεβοσιριίοη 
οὗ ἴῃς ΟΠ τίβιίδη 4 5Ββεπ Ὁ} 168 οἡ ϑυπάδυ, 
ΨΏεΩ, 45 ἴπε ἤγβὲ Ὀυδίπεβ8β, τὰ ἀπομνη- 
μονεύματα τῶν ἀποστόλων ἢ τὰ συγ- 
ράμματα τῶν προφητῶν ἀναγινώσκεται 

ἴάρδν, ἱ. 6γ)). Τῆς δτί οὗ τεδάϊηρ τνᾶἃ8 
ποῖ ἃ ρεπεγαὶ δοσοιηρ ἰβῃπηεηὶ ἴῃ τῆς 
οἶτο!εβ ἔγοσῃ ψνῃϊςἢ (ῃς ΟΠ τ βείδη βοςί ες 8 
Μγεσς ἔοσ ἴῃ6 τηοϑὲ ραγίὶ τεογυϊοά, δηά 
1π|8 οβῆςε οὗ τεδάες (ἀναγνώστης), 45 
ἀϊδιίποι ἔγοπι δαὶ οὗ (πε ῥγεβίἀεπι, ϑοοπ 
Ῥεοᾶσης οπε οὗ ἰδς τερυΐᾶσ τηΐπον ροϑβί- 
τἰἰἴοῆβ ἰπ ἴπῸὶ ὑνοσβῆὶρ οὗ (ἢε Τπυτσοδ. 
Ηδεῖα ἴδε τεδάοσ᾽β ἰυποιίοπ ταβεπ} 68 
παι οὗ Βαγυςῇ (7. ]ετ. χχί!. 5, 6). 
τηροῦντες τὰ, κιτιλ., οΔταῖ ΠΥ Ποεάϊηρ 
τῆς τνναγηΐηρβ οἵ {πε ὈΟΟΚ, οὐὈβεγνίηρ 118 
ἰπ)υπςείοηβ, ἀρὰ ὀχρεοζίηρ τδς ἔυ] Ιπηεπὶ 
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λόγους " τῆς προφητείας καὶ ᾿' τηροῦντες τὰ ἐν αὐτῇ γεγραμμένα Ὁ Οὐ. αὶ. 
Σ ὁ γὰρ καιρὸς ἐγγύς. 

4. Ἰωάννης ταῖς ἑπτὰ ἐκκλησίαις ταῖς ἐν τῇ ᾿Ασίᾳ  ᾿ χάρις ὑμῖν 

18-10. 
βαϊαἰδιϊο). 

οὗ [8 ῥγχεάϊοιίοηβ, ἰπβίεδ ἃ οὗ Ἰοβίπρ πεατὶ 
δηὰ δ} (ΠυΚε χνιϊ!. 8). ΟΥ̓ ΗἸρρ. θὲ 
Απέελ. 2 δπὰ Επ. εἰν. 12, “ῬΟΟΚΒ Ψ1] 
δ6 ρίνεη ἴο {πε τἱρῃίεουβ ἀπά (ῃς ννῖδε 
ἴο Ῥεσοπηα ἃ σδιιδε οἵου ἀπὰ ὑρτὶ ρῃϊπεββ 
δηᾶ πιυςἢ ν͵ἱβάοπῃ ". Τῆς σοηΐϊεηϊ οὔ πε 
ἈΑΡοσδῖυρβε 18 ποῖ τοῖν Ρῥσαάϊοιίοη ; 
τῆοσαὶ ςουπβεὶ ἀπά τε ρίουβ ἱπβισιςοη 
ἅτε ἴΠ6 Ρυπιασυ Ὀυτάεη οὗ ἰ1ϊ8 ΡΑρ8. 
ΤΠς 1188 οὗ τῆς οὐδεάϊεπι δηὰ αἰιεηεῖνε, 
δόνψενεοσ, ἰ8 δουπᾶ ὑρ ΨΙ {πε οατίδι ΠΥ 
παι τῆε ογίβὶβ δὲ ννῃο ἢ τς ῥγεάϊςιοηβ 
οὗ τε Ῥοοκκ γε ἴο δὲ στεδ] ἰ8δοά 18 ἰπ)- 
τηϊηςηῖ; ἴΠογ πᾶνε ποῖ ἴο ναί: ἰοηξ ἴοσ 
τῆς ἐΠΠΙπιεπὲ οὗ πεῖς πορεβ. Ταίβ, ννττἢ 
τῆς ἀββυγᾶπος οὗ 6068 ἰπίεγεβι δηᾷ ἱπίεσ- 
νεπίίοη, τεργεβεηϊεὰ [πε εἰς] οοπίεπὶ 
οὗ εδεὶν Ο"γιβείδη ργεάϊοιίοη, νος νουἹά 
δΒανε θεεπ οἴπεγνιβε ἃ πιεσα βαι δέ οοη 
οἵ οευὐτίοβἰτγ ; 8εἜ οῃ νεσ. 10. 

[Νοέες ὁπ ἱ. τ-3. 1{ τπῖ8. ἰπβογίριίοη 
(αυβεπὶ ἔγοπι πο Μϑ.) ἰβ ἄυε ἴο {πε 
Δυΐποσ, ἰδ τπῆυδὲ αν ὕεεη δάάδεά (80 
Βχιβίοη, Π]ἰς μεσ, Ηἰγβοῆε, Ηοἱζηι., Β8.), 
κε τῆς προοίμιον οἵ ΤὨυοςγάϊἀεβ, δἴξες 
ἢὮς παὰ βηϊδῃεά τπ6 ὍΟΟΚ 485 ἃ ΨῇοΪε. 
Βυϊῖ ροββίν ἰξ ννὰβ ἰπβεγίεά ὃν τῆς ἰαΐεσ 
Βαηὰ οἵ δὴ εἀϊϊοσς οσ τεάδοϊοσ (νδϊτεσ, 
Ἐτγῦεβ, Βτείρ ΗΙΡ., Εογῦεθ, Δ εἱ1:- 
Βαυβεη, . ἔν ειοο, ϑίηςοχε εἰάθσβ οὗ 
Ἐρβδεβυβ, οί χχὶ. 24) ταῖϊιεν ἴδῃ οὗ ἃ 
οοργίδβὲ (ϑρίτια, ϑαδαῖίεσ, ϑομβόπ), ψῇο 
τερτοάυςεά ἴπ6 Πομπαηηΐηε βέγὶε οἵ τῆς 
ἈΑΡροοδίυρβα ῥζορεσ. Αἵ ἴδε βαιης {ἰπ|ς, 
ἴῃς οἤαπρε ἴοπι ἴῃς ταϊγά ἴο τῆς ἢτβὲ 
Ῥεῖβοη (νεῖ. 9) 8 ποῖ υὑποχδιηρίεά (οὔ. 
76τ. 1. 1-3, 4 ἢ; ΕΖεκ. ἱ. χ-4; Εποοῇ τὸ- 
Ῥεδιςυ), ἀπά ἔοσπιβ πὸ βυγε ῥζοοῦ οὗ 
Δῃ οτἱ ρίηδὶ ἰαχὶ ονεσίαἰά στ εὐἀϊτοτίαϊ] 
τουςῆεβ; ποῖ ἰ8δ ἃ οογίδίη βεηϊεπιουβ 
οὈ]εου νιν (,. Ηετοά. ἱ. σ, 11. 23, εἴς.) 
υπηδίυγαὶϊ δὲ τ1πεῸ Τσοπιπιεποεηεηΐ οὗ ἃ 
Ὀοοκ, ἤδη ἴῃς ντίϊεσς Ὧδ8 οοοαβίοῃ ἴο 
ἱπιγοάυςς Ὠἰπιβεῖ. ΤΒς τοαὶ ἱπιίγσοάυο- 
τίοη θερίῃβ δὶ νεῖ. 4 (7. χχίΐ. 21).] 

νγν. 4.8. ΤἼε ρτοΐογυς. 
γε. 4. ταῖς ἱπτὰ ἐκκλ., βενεη δείηρσ 

ἴδε βαοσοὰ δηά οοπιρίεϊῖς Ὡυπιθεῦ ἰῃ 
Ἀροσαίσρας Βυτ ο8πὶ (Ε. Βὲ. 3436). 
Ὡς ταῖς πικυϑὲ ταῖίετ ρῥτοϊερείοα ν ἴὸ 

ἴο νοῦ. 11; ἴος οἵἴμογ οἤυγομεβ εχι βίο 
ἀπά βουτίϑπεδ ἴῃ ῥγοσοπβυϊασ Αβία δἱ 
1Π|8. εἰπιθ, δ... δὲ Τίοδβ, Μαρπεβία, 
Ηϊεγαροῖβ ϑηὰ Οοίοββαθ, ψ τ νῃϊ ἢ 

ΚΑῆες Πδη. νἱΐ. 22 (κ. χχὶ. 8-9), “ζ. ΑΡ. Βαζσ. χχίϊὶ. 7. 

ΣΤ. χὶ. 28, 
7]οΒὴ χἱϊὶ. 
17; οοῦ- 
ἰγδβὶ θε- 
Ἰονν, χχίϊΐ. 

1 ὃς. εἴη (ρεϊπιϊς. Οκείεῖ. 

πε Ρῥσόρπαὶ πιυϑὲ πᾶνε ὕδεπῃ ἐληᾶς. 
ΎΠεβε βενεπ γε βεϊεοιϊοὰ Ὀγν ἢἰπὶ ἴογ 
ΒοΙη6 ΒρΘΟΙΔΙ τεᾶβδοῦ ΨΟἢ ἰδ 18 πὸ 
Ἰοῆροσ ροβϑίθὶες ἴο ἀϊβίηιεσ (8βες ἂδονς, 
Ἱπιτοά., 8 2. ἀπὸ ὁ ὧν, κιτιλ., ἃ 
αυαϊηξ ἀπά ἀεἸθεταῖς νἱοἰδτίοπ οὗ ργδαπι- 
πιᾶῖ (Υπ. 8 το, το. ; Μουϊὶ. ἱ. 9) ἱπ 
οτάεσ ἴο ρῥγεβεσνε πὸ ἱπιπηυ τα Πν ἀπά 
ΔΌΒοϊυϊδηεββ οἵ πε αἀϊνίπε πᾶπὶα ἔτοσῃ 
ἀεοϊεηβίοη, τπουρ ἰξ [418 υπάθσ τῆς 
τὰς τμδὶ ἰῃ Ν.Τ. δπὰ ᾿ΧΧ ραγεπιδεῖς 
δηὰ δοοεββοσυ οἴδυβεβ ἰδηὰ ἴο δβϑυτηδ δΔῃ 
ἱπάερεπάεης ςοπβίσυοϊΐοη. Τμε ἀϊνίπα 
Ὁ1|6 18. ἃ ρασαρῆγαβε ρχσοῦδοϊυ βυρρεβιθὰ 
ΌΥ τϑριηὶς ξυαξε (ε.6.» ἔξερυτη 
7]οπαῖῃ. δρυὰ Ῥεαῖϊ. χχχίΐ. 39, εζο 1116, 
αυἱ εβὲ εἰ αυἱ ἔαϊς οἱ αυϊ ΠΣ δε 
ἰάδα ννου]ὰ Ὀς αυΐίε ΞΑΠΉ]Π τ το Η ο]]επὶς 
τελάδσβ ἔγοπι βι ΠῚ ]ΑῚ Ἐχργεββίοηβ, 6.6... ἰΏ 
ἴῃς βοπρ οἵ ἄονεβ αἱ θοάομ (Ζεὺς ἦν, 
Ζεὺς ἔστιν, Ζεὺς ἔσσεται) οἵ ἴῃ {πε εἰεἶε8. 
οἵ Αβοϊερίυβ απὰ Αἴβεης. ϑίτηοῃη Μᾶρυβ 
ἰ8 βαϊά ἴο βανε ἀςδίχηδϊεά ἢἰτηβεῖ 4180 
88 ὃ ἐστὼς, ὁ στὰς, ὁ στησόμενος, Δπὰ 
ἴδε βῃσγίπς οἵ Μίπεγσνα (-- [818) αἱ 8818 
Ῥογα ἴῃς ἱπβοτίριίοη, 1 αγι αἰΐ ἐκαί καΐᾷ 
δεν αμὰ ἱς απάὰ ταὶ! δε: »ν υεί! πὸ 
»ιογία! γε παίᾳ ναϊξεά (Ρὶαι. ἀφ 156, 
9), ἴῃς Ἰδιῖες ραζὶ εοἰϊρϑεά ὃν τπ6 Ἴοσ;- 
ἔοσιηρ ΟὨγβείδῃη αββυσάπος ἤετε. ἦν, 
ΔΠΟΙΠΟΙ ἀεἸ!θεγαῖε ἀποπΊδὶν (βηΐϊϊε νετρ 
ἴοσ ραττοἰρ]ε)ὴ ἄπε ἴο ἀορτηδίίς σθββοῃβ ; 
Ὧο Ραϑὶ ρδσίίοἰρὶε οὗ εἰμί εχίβιεςὰ, δπὰ 
ἐνόμενος ΜΒ ΟΝ ΟΥΒΙΥ πκδίεδάϊηρ. 
ὶ ἐρχ.» ἰπδιεδά οἵ ὁ σόρινος; ἴο οοτ- 
τεβροηὰ νη πε Κεγποῖς οὗἩ (δε Ὀοοκ, 
βίσιοκ Ἰουάϊν πῃ νεσ. 7. [τ δπά νυ Πἰ8. 
ταεβδίδῃ, [6βι18, Οοα Πίτηθεῖ ἢ οοπλεβ ; ἐρχ- 
(ἴδε ργεβϑεπῇ) δοφυΐγεβ, ράχιν του ρἢ 18 
ταδδηΐηρ οἱ {πὰ νοτῦ, ἃ ἰμΐυγε βίρηίῆ- 
οδῆςα. Εοσ ἴπε εγηρμδβὶβ πὰ ῥγίοσι 
οὗ ὧν ἴῃ 1:8 ἀεβογριίοη οὗ αοά, βεὸ τδς 
ἕλτλουβ ραββᾶρε ἰῃ Αυρ. Οοηζες5. ἶχ. το. 
τ΄ πνευμάτων: ἃ Ρυ2Ζ]Ἰηρ' ςοηςερ- 
τίοη ψβοβα τοοῖβ πᾶνε θεεῃ ἰγδοθὰ ἱπ 
νατίουθ ἀϊτεοϊίοπβ ἰο (α) δῇ διτοπεουβ. 
δυϊ ποῖ υπῃπαίυζαὶ ἱπιεγργεϊδιίοη οἵ 188. 
χί. 2-3, Τουηὰ ἰῃ (πε Τατρ. ]οπδίῃ. (48 ἰῃ 
Ἐπ. ἱχὶ. 1, βενεηΐοϊὰ 8ρίσίϊ οἵ νἱγίιεβ) 
διὰ βῃατοὰά ὃν Ϊ]υ8π (Πέαϊ. 87, οὕ. 
Οολονέ. αἀ Ογαεε., ς. 32, ὥσπερ οἱ ἱεροὶ 
προφῆται τὸ ἕν καὶ τὸ αὐτὸ πνεῦμα εἰς 
ἑπτὰ πνεύματα μερίζεσθαί φασινὶ, ο---- 
τῶοσα Ρσορδῦὶγ---ἰο [δε ἰδίεσ Τ1εννβ 
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παῖ 8, ἐν. 8, καὶ εἰρήνη ἀπὸ “ ὁ ὧν καὶ ὁ ἦν καὶ ὁ " ἐρχόμενος : καὶ ἀπὸ τῶν 
μὲ ἑπτὰ πνευμάτων ἃ ἐνώπιον τοῦ θρόνου αὐτοῦ" 5. καὶ ἀπὸ ᾿Ιησοῦ 

τοπὶ 

Βα 3, Χριστοῦ, "ὁ μάρτυς ὁ "πιστός, ὁ “ πρωτότοκος τῶν νεκρῶν, καὶ ὁ 
.".. 

τά, εἰς, "ἄρχων τῶν βασιλέων τῆς γῆς " τῷ ἀγαπῶντι ἡμᾶς καὶ λύσαντι ' ἡμᾶς 
ΟΣ 110. νι. 

13, Ηεδ. 
χΙΐ. 1-2. Το χνϊϊ. 37. Ρ ὶϊ. το, 13, οἵ. Ρ8. ἰχχχνιϊϊ. 18 (1,ΧΧ). (ζος. σν. (οὶ. ἰ. 18, 
ΟἸεπι. Εοτα. χχίν. 3 τε. ἵν. 4 ἰκ ), οὩἷν Βεσε ἰῃ ρος. εἰς ἐκυκ τολεὰ 

1 Τῆς λονσαντι . . . απὸ οἵ ΡΟ, πγίη., νρ., Με., Αεἰῃ., Ατεῖῃ. (βο Βᾳ., Ττεποῖ, 
Ἐνν., ἀε Ννν., Β4]})., ϑΡ., Β8., Βυγροη : Οογγμῤίίον ἐπ Τγαά. Τεχέ, 590-60 ; ἔοτ σοηδβίς. οὐ 
Ῥεΐβδπι., 227) 18 ἃ οογγιριίοη οὗ λνσαντι εκ 8 ΑΟ, 1, εἰς., ϑυτ., Αστῃ., Απάβ, Ρσ,, εἀὐά,, 
“Γ΄. κχ. 7), ρΡεοῦδϑιν ἄυε το πιϊβοοποεριίοη οὗ Ηςδ. υδε οἵ εν (Ἢ), ἀπά το {πε δββοςίδ- 
ἤἴοῃ οὗ τῆς ἵνοὸ ἰάεδβ (οἷ. [σεπ. ἷν. 27,1: υὶ δοϊυϊς εἰ επχυπάδι εὐπὶ Βοπιπεπὶ αυὶ 
Ῥεςοδίο ἔμεγαϊ οὈδίτίςιυβ, ἀπά Ρίαιο᾽5Β Ογαέγίμς, 405 Β ὅ ἀπολούων τε καὶ ἀπολύων 
τῶν κακῶν). 

ποιίοη (δ) οὗ ἴδ βεένεη ΒοΙ͂Υ ἀηρεῖβ 
{Τορδίι χίΐ. σϑ; οὔ. Οδόγεσ, ἰ. 360 ἢ) 
ΜΏΙΟΒ τεᾶρρεᾶτβ ἰῇ εαεὶν ΟἨσίβιϊδπὶ 
(ο΄. ΟἸεπι. ΑἹ. ϑέγονε. νὶ. 685, ἑπτὰ ΝῊ 
εἰσιν οἱ τοῦ μεγίστον δύναμιν ἔχοντες 
'πρωτόγονοι ἀγγέλων ἄρχοντε4), πηοάϊ- 
Βεά ἕτοπι () ἃ 511}} δαγίες Βαυυ]οπίδη 
ςοποεριίοα, δεδίπά (δ), οὔ τς βενεῃ 
δρίσιιβ οὔ τῆς βκυ---ἴἶδε δυη, ἴπε τηοοπ, 
δηά τῆς ἥνε ραηείβ. ΤῊς ἰδίζεσ 8 ποῖ 
ἀπκποόνη ἴο εν βῆ ̓ ἰτεσαίαγε Ὀδΐογε τοῸ 
Δ.Ὁ. (ο΄. ]υὉ. 11. 2 Ζ; Βειαςποίῃ, 32, δ), 
᾿οτγεϑροπάϊηρ ἴο ἴῃς Ρετιβίαπ ΑπΊβῆδβ- 
Ρᾶπάβ (γαβῃί, χίχ. το, 20, 5. Β. Ε. χχχί. 
145) ἀπά τεῆεοιεὰ ἰῃ “τῃς βενθὴ ἢγβι 
ψὨϊε ομεβ᾽ οὐ ληρεῖίς σεϊϊπυς οὗ τῆς 
Τιοτὰ ἰῃ Εποςοῖ χο. 21 ἢ. (Όμεγης, Ογὶρ. 
Ῥ-. χ)81-2, 327 ἴ,, 334 ἢ; ϑῖδνε, 216  ; 
{1υκεη, 325; ΚΕ. 7. 310). ὙνΠεῖΒοσ τΒς 
Ρτορδεῖ δπά ἢι8 γεδλάθεβ ὑγεσε σοηβοίουβ 
οἵ τπἰ8 ἀετναιϊίοη οὐ ποῖ, ἴῆες σοηςερ- 
ἰοη ἰ8 βιετεοίγρεὰ δηά ἀεδίρηςεά τὸ εχ- 
ῬΙα88 ἰπ δτοπαὶς ἰεπῶβ [6 ΒΌΡΓΕΠΊα 
τρδ)εδῖν οἵ αοά θείοις ψῇοβε ἴπγοης 
4{.6., οὐεάϊεης δηᾶ τεδάν ἴογ ΔηΥ οοση- 
τηϊδϑίοη, οἷ ν. 6) ἴμεβε ταρμεν, Ὀεΐπρβ 
ἄϊνε. ὙΤΒΟΥ ἅτε ποῖ παπιεὰ οἵ ἀϊνι δὰ 1ῃ 
τὰς Αροοδίγρβε, Ὀὰ: τὰς οδ᾽ἠεοϊίοθ ἴο 
ταικίπς [8ς εχργεβϑίοη ἴῃ ἴῃς 8θῆβε οἵ ωῶ 
ἁεποιϊηρ, 85 ἰη ΡΒ (νΠεζα, ἐ.6΄., ὁ κατ' 
ἑβδομάδα ἅγιος οἱ κινούμενος ἰ8 ἃ οῇδταο- 
“τατίϑεϊς βυδοὶ οὗ δε ἀϊνίης [.ο608), [με 
βενεπίοϊἁ δηά οοπιρίεϊς δπεσρῪ οὗ ἴπε 
ϑρίτις ἴῃ βεπη-ροεῖῖς ἐλϑδῃίοη, ἰ8 (Ὡς 
.οὈνίουβ ἔασι {παὶ {88 ἰΒ ουξ οὗ Ἰπε 8 
ἴδε τεϊηίγ οὗὁἨ τς δροοδίυρβε, ῬνῆϊοΒ ἰ8 
Α11|δὰ το δαὶ οἵ {μπΚὸ ἰχ. 26; 1 Τίπι. ν. 
21; ].8ῖ. Μαζί. Α4ῤοΐ. ἱ. 6. ΤὨς ϑρίτις ἰη 
το ἀροσαῖυρβε, 48 ἱπ [υἀς, 2 Ρεΐες δπὰ 
ἘΠῸ Ρᾶβίοσδὶ ερίβε1εβ, 18 ΠΟΙ Ῥσορβειίο. 
11 8δ8 ποῖ ἴδε οοηΐεπε οὗ ἴᾷς ϑριτηξ ἱπ 
Ῥδυὶ οἵ ἰπ ἔς Ἐουτίῇ Οοβρεῖ. ϑίηςς ἴῃς 

-πατίτες ἰητεηάβ το ἐπϊαγρε ὕρου ἴπ 6 Ρείβοῦ 
"ΟΥὗὨἨ ]εβυ8, οὐ δοοδυδβε (6 βεύθὴ βρί τ (8 

βίοοά πεχὲ ἰο ἴῃς ἀεῖ(ν ἰπ ἴπε ἰγδάϊεοηδὶ 
»εἰσε-6η-δοδηδ, Ὦς πηδίεβ {ποπὶ ῥγεσθὰς 
ΟΠ γίβε ἴῃ ογάεσ. 

γες. 5. ἀπὸ, κιτιλ., ἀποῖποσ ρτδπιπιᾶ- 
τίςαἱὶ δῃοηηγδίυ ; 48 υδϑι121 ἴῃς νντίϊοσ ρυΐβ 
ἴῃε βεοοπά οὗὨ ἴννο ποιπβ ἴῃ δρροβίτίοη, 
ἰπ 186 ποπιίπαιίνε.--- μ. ὁ π. [6808 ποῖ 
τηογεῖν τς τε! 40]6 υυπδδ8 ἰὸ αοά δυῖ 
ἴδε Ιογαὶ πιαγῖγτ : δῃ δβρεςί οἵ δῖ8 ζᾶγεος 
ΨΏΙΟΝ πδίυγα! Υ σάπια ἴὸ τε ἔγοηϊ ἱπ 
“τῆς Πρ εἰπηεβ". ὃ πρωτότοκος (ἃ 
]εν 88 τηεββίδηϊς τες Ὁγ 1{861{| Βαϊ ἀεη- 
ΒρΡεσροσ, 88) τ. ν., ἢἰβ γεβυγζγεοϊίοη ἰ8 ἴΠ6 
Ρίεάρσε ἐμαὶ ἀδδαίῃ οᾶπηοὶ βερᾶγζαῖθ ἴῃς 
ξαϊτμέα! ἔσοπὶ ἢΐ8 οοπρᾶηγ. Τῇ τδουρῆὶ 
οὗ τ18 δηά οἵ ἴδε Το ονπθβ τεαῖε (ς΄. 
Μακῖ. ἵν. 8 4) ἰ8 τακεη τόπι Ῥβ. ᾿ἰχχχν, 
28, κἀγὼ πρωτότοκον θήσομαι αὐτόν, 
ὑψηλὸν παρὰ τοῖς βασιλεῦσιν τῆς γῆς. 
Οπη {δε ἵνὸ αἰϊεὰ διποϊίοπβ οὗ σγυϊϊπρ 
δηά υνἱἐπεβδίηρ (184. ἵν. 4) οὗ ἴῃς ἀϊ- 
ἴετεπὶ νίενν οὗ ]οδη χνιϊ. 37. Αἵ τῆς ἰπ- 
βρίπρ τπουρῃς οἵ ΟἸγίβυ᾽ 8 Ἰογάβῃίρ τπὰ 
Ῥτορδεὶ Ὁτι ἰηῖο δάοτγαιὶοη---ἀγαπῶντι 
κιτιλ, ΤἼε εἴεγηδὶ ἴονε (οὐ, [1ϊ. 19) ΜΨὨϊοἢ 
ΟΠ γίβὲ ὑδᾶσβ ἰο δὶβ βεορίὶβ ἰ8 ργονεά ὃὉγ 
διί5 ἀςδίδ, 48 ἃ τενεϊδιίοη οἵ (4) ναὶ δς 
828 ἄοῃε ἔοσ ἰδεπὶ Ὁγ [ὶ8 βδοτίῆςε, δηὰ 
(δ) ννβαι ἢς 88 πηδᾶς οὗἉ ἴβεπὶ (30 ἘρΡῇ. 
ν. 25-26πΑρος. χίχ. 7, 8. Τῆς περαῖίνε 
ἀεϊνεταηςε ἔτοπι βίηβ (ογ΄. Ῥβ. οχχῖχ. 8) δἱ 
ἴῃς οοβὲ οὗ Πῖ5 οὐνῃ [{Ππ (ἐν ἰπβιγυπιεπίδ]) 
18 ἃ τε! σίου ετηαποὶραιϊίοη ψ Ὠἰοἢ ἰββι6β ἰῃ 
(6) ἃ Ροβίεἰνε γε αι οηβῃὶρ οὗ ρἹοσίοιιβ γε! ἰρὶ- 
οὐ ργίν!!ερε.--- βασιλείαν, ἱερεῖς, ἃ ΠἰτεγᾺ] 
(ω. Ομαγῖεβ ου 7υὉ. χνὶ. τὸ) δηὰ ἱπδο- 

οὐταῖο τεηάετίηρ οὗ ὩῪ ἜΕΈΤεν 2: ΆΣΧΣΣ 
βιδπάϊπρ οὗ {πε ΟἸγιβείαπ σοπιηχυπίεν ἴῃ 
οοπησχίοη ϑἱτὰ τπεὶς ΟἸτίβε 48 ἄρχων, 
κιτιλ., ἀπά δἷβο (Τί. 11. 3) τπεὶγ ἱπάϊν!- 
ἄυδ] ρείνίϊεσε οἵ ἱπείπιαις δςςεββ ἴο αοά 
88 ἴδε τοβιιϊ οὗ ΟἸγίϑι᾽ 8 ββογβοῖαὶ ἀθαιῃ. 
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ἐκ τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν "ἐν τῷ αἵματι αὐτοῦ - 6. καὶ ἐποίησεν ἡμᾶς 5... ρα Ραῖ, 

ἐ βασιλείαν ἰ ἱερεῖς τῷ θεῷ καὶ " πατρὶ αὐτοῦ - " αὐτῷ ἡ δόξα καὶ τὸ: ν: 1ο, 

ἀμήν. 
ἡ. “Ἰδοὺ ἔρχεται " μετὰ τῶν νεφελῶν, καὶ ὄψεται αὐτὸν " πᾶς 

ὀφθαλμὸς, καὶ οἵτινες αὐτὸν ἐξεκέντησαν " καὶ " κόψονται ἐπ᾽ αὐτὸν 

5 γαΐ 

κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. 

πᾶσαι αἱ φυλαὶ τῆς γῆς. 

τὰ ὶϊ. 
: οἵ. 
᾿ Μεαος. 
1ϊ, 17, 108. 
Αν»η. χχ. 
9, 1αὉ. 
χυὶ. 13. 

πυ (7. οἢ χχί. 
(Ρε. 
χε 

. ἀμήν. 
χχχνίϊϊ. 

ν Ἀεβυρηίηβ τῷ ἀγ. ϑδζης ἀοχοίοευ δε ἰῃ : Ῥεῖ. ἵν. 1; Β66 δἴδοὸ ΜΚ. χἰ ϊΐ. 26,2 τ βεββ. 47) (ΧΧ. 
ἷ, ο, ἀαὰ Οδαβε ἴῃ Οανὸ. Τεχίς απὸ δίμά. ἱ. (1 
4 Ἐδεὰ. χὶϊὶ, ἱ᾽ φ[. οῃ Αρος. χίν. 14. 
9; ἔτοτα: ΗδΌ. ἐϊ. το, υχχ. ἃ ]οδη χὶ. 27 

1) τόδ. ν χνὶ 
Υ"ὙΟΒδε ποεϊά,"" Ηἱά. 

. 15. χ Μῖς. χιϊὶ. 26, χίν. 62, 
χνὶ.; ο΄. Μαῖι. χχνὶ. 64. Σ χυὶϊϊὶ. 

1 βασιλεις και (Ρ, 1, 28, 36, εἰς., Απά.) ἰδ οπς οὗ 8ενεσγδὶ ρίοβϑβεβ ἱπισοάυσςά (κα 
ἐἐραν 
ἀπ βῆου!ν οἵ ἴδ οτίρίπαὶ 
σ Ρεῖ. ἰΐ. 5, 9]. 

καὶ ἐποίησεν, (86 Πατεῖ Δηδοοϊουϊδοη 
Ὀτεακβ ὉΡ τε ραγίίοἰρίαὶ ςοηβίγυο- 
οη. ἡμᾶς, ετηρῃαῖϊς. “γε ΟἸγίβεϊδπβ 
ᾶἃτε ποὺ ἴῃ σποόβθ ρβϑορίθ. [πὰ {86 
Ῥδηΐϊεϊῖς ρσορβεου οἵ ἃ γεὶρῃι οὗ ἔπε βαϊπίβ 
ἰδ 1811εἃ ἀπά ἰβ ἰο ὈῈ δ16]1εἃ." ΤὨΐδ 
ἰβ ἃ Ἄοδαγδοίοσβείςδιν δηςὶ- [εννἰβδῃ ποίο. 
Ῥεγβεουϊτίοη (οἷ σ Ῥεῖεσ ἰΐ. 5) ἀι εὰ 
δε βεπβε οὗ οοπεηυτ ἴῃ τῃς οασὶν ΟἾτὶδ8- 
εἰδηβ, ννβο ἔεϊς ἀγίνεπη Ὁδοκ οἡ τῆς (τυϊὰ 
οἵ εἰεςιίοα ἀπά ἀϊνίπε ῥγοϊθοιτίοη ; ἢ 
ψνεσε ἴῃς ἴσυς Βυοςεββοσβ οὗ 411 ποῦϊε βυϊ- 
ἔετετβ ἱπ [βγαεὶ ψῇο δβδά ροὴς Ὀεΐογε ψ 
τῆς ἀτρυπιεηὶ οὗ ΗξεὉ. χί. 32---χί!, 2). ἴῃ 
ἴδε Αροοδῖγρϑε ἴῃς Ομγιβείαπ σπυτσοῦ ἰδ 
ἱηναγδοὶν ἴῃς ἵπις [βγδοὶ, ἱποίυἀΐπρ 411} 
ΨὮΟ δεῖίενε ἰῃ ΟὨγίβε, ἱγγεβρεοῦνε οὗ 
ὈίΠ ἀπά πδιϊοπα! εν. Οοά τεῖψηβ ονὸσ 
ἴδεπι, ἀπά παν ταῖρι, ΟΥ̓ ν.1}1 τεῖρῃ, ονεσ 
τῆς ψοσά, [π ἕλοι, Ομ γίβδηβ πονν δηὰ 
Βοῖα ἅτε ναὶ [βγϑοὶ] ΟῚ] το Ὀεοοχηα, 
σἷκ., Ῥτὶεβι-ρτίηςεβ οἵ Οαοά, δηὰ 8 ροϑβί- 
τίοη δ48 Ῥθδθη ψγοη ἔοσ ἔποπὶ Ὁν ἃ πηδβϑίδῃ 
ψνὨοπὶ τς εν Πα τε͵εοϊςά, απὰ νἤοτὶ 
411 ποη- ΟἸ γί βιδηβ νν1}}} πᾶνε ἴο δοκπον,- 
Ἰεάψε 845 βονεσείρῃ, Αροογάϊπρ το σϑῦ- 
Ὀίηις ἰταάϊίοη, ἴπς τηεββίδηϊς ἀρὰ ψουϊὰ 
Ταβίοσε ἴο [βγϑεὶ τῆς ῥτγίββι! Υ βιδπάϊηρ 
ψδϊοἢ 1 Πλά Ἰοβὲ Ὁγ 118 ᾿νοσβῃΐρ οὗ τς 
ξοϊάεδη ςαἱ; δαπὰ ὃγ (πε ἢγβε σοπηπιαπά- 
ταεῆς (Μεοδεϊα οα Εχοά. χχ. 2), “ βίανεβ 
δεσάτης Κίηρβ", Τδεῖε πᾶν 4180 6 Δῃ 
ἐπηρ οἶς δητι- Εοσαδη δἰ υβίοη. ὟΝ ΟὨγίβ8- 
τἰδηβ, παγιίεὰ δηὰ ὠεβρίβεδ, ἀγὰ ἃ οο- 
τηυην ἢ ἃ στοδὶ Ὠἰβίογυ δηά ἃ στεδῖεσ 
Βορε. Ου οοππεριείοη υἷε ΟὨτῖβὲ τηαῖκεβ 
υ8 ἴτυν ἱπιρετῖα!. Τῇε δὐἀογαιίοη οὗ 
ΟἾγῖβι, ψὩοἢ νίδταῖεβ ἰπ ἐπ 8 ἀοχοίοσυ 
(υ.. Επῤος.5 ν. 302-307), ἰδ οῃε οὗ ἐδ τηοϑὲ 
ἱπηρτεβϑῖνε ἰδδίυγεβ οὗ (Ὡς ὕὈοοῖ. Τῆς 
Ῥιορδεὶ ἔδεϊβ ἴδε [8 οὔς δορε ἔοσ 86 
Ἰογα!βίβ οὗ αοά ἰπ τἢϊ8 ρετοὰ οὗὨ ἐγίαὶ ἰβ 
ἴο ὃς οοηπβοίουβ [πᾶς {πεν οὐ ἐνεγγιίηρ 

ΟΓ ἱερατικὴν οὗ ϑ071., 5. ἴοσ ιερεις, οὐ ἡμῶν οἵ Ο, 1,Αἴ. ἔος μας) ἴο εΑ8ε ἴδ6 
ζὰ τἰλειαν (ΜΦΡΑΟ, δέον γι, 5γτ., Ατδιδ.. δάδ! Ἶ{πΚὸ ιερατενμα 

το ἴδε τοδεεηλίηρ ἴονε οὗ [εβι18. 
ἔυπεβ8 ἄς 

Ἑαϊι- 
πάβ οὐ ἔβη, δηά ἕλῃ ἰβ 

τα] δὰ ὃν τῆς στϑδρ τοὶ οὗ ἰἐβε!  Ῥυξ οὗ 118 
οδήεςῖ. Μγβίεσίοιιβ εχρ δπδιίοηβ οἵ δίβ- 
τΟΥΥ ΟΪ]ονν, Ὀαὶ ἰξ [8 ρβββίοπαϊες ἀδνοιίοῃ 
ἴο εβι8, ἀπά ποὶ δὴν 5Κ1}} ἱπ Ἴχρίοσίη 
Ῥτόρδεου, ψῆϊο ργονεβ ἴπε βουγος οὗ 
ΤΆΟΓΑΙ Ὠογοίβτη ἱπ ἴῃς ομυτοθεβ. |εβὰ8 
βδογίβοεὰ ἢἰπηβεῖζ ἴοσ υ8; αὐτῷ ἡ δόξα. 
Ετοτὶ {π|8 ἰηννατά ἴγυδὲ ἂπὰ ψοηάσσ, 
ΨνΒΙΟἢ ΙΘᾶρ ὑρ δὲ ἴδε βἰρῃῖ οἵ [εβϑὺ8 δηὰ 
8ιὶ8 στᾶσα, [δε ἰογαῖεν οἵ ΟΠτίβείδηβ ἤἥοννβ. 

ΤὨϊβ δηιυβίαβπι ἴὸὺσ 6808 ἡδίιγα! ἵν 
οδετῖεβ [86 ργορβει β πιὶπά ἐογνναγά (7, 8 
ἴο ἴδε εἰπια νυ βεπ ἴδε Ι,ιοτγά᾽ 8 πιδ)εβῖν ψὶ 
βαθὰ ουξ οἡ πιδηκίπᾶὰ. Ηδε γεβυπιεβ ἴῃς 
1ἰπ6 οὗ ἐπουρῆς ἱπιεσσυριεα Ὀγ τῃς ἄοχοϊ- 
ΟΕῪ οἵ 58-6. 

γει. 7.4 τεπιηίβοθησε δηᾷ δἀδριδιίοη οὗ 
4η. νἱϊ. 13 (ΤΒεοά.) απὰ Ζεοῇ. χίϊ. 1ο-14. 
Το βυδεϊκτακτίοη οὗ ἐξεκέντησαν (80 ]οῃπ 
χίχ. 37, [ϑι1π᾿8 4ῥοϊ. ἰἱ. 52, Ὠέαϊ. κχχίῖϊ,, 
ς΄. ἵχὶ., οχν!,, δἀάϊηρ εἰς) ἴος κατωρχ- 
σαντο (ΧΧ πιϊβισαπδίδιϊοη ἰῇ {Π18 

Ῥάββᾶρβ, [βου ρῇ ποῖ εἰβεύνῃεσα, οἵ ὙΡῚ) 

-πτεδοννβ {παὲ τε οτὶ ρίπαὶ ἴσχε ννᾶβ υβεᾶ 
(πουρῇ [υοκε ἀπά Ἐνδὶά μοϊά τῃδὶ ἐξ. 
88 ἴῃς χχ γεδάϊηρ {Π] Οτίρεπ), δῃά (πδὶ 
ἰς ψὰ8 ἱπίογργθιςαά ἴῃ βοπῖε (]ομαπηίΐπε ὃ 
Αϑδοῖῖ, Τέαἐσεσαγίοα, 1250-1262, 2317) 
οἶτο 68 88 ἃ Ρσοόρῇςεου οὗ ἴδε οτυοϊβχίοη. 
Οηἱν, ἴδε τεξεσεηςε ἰβ πο Ἰοῆρες ἴο ταρεηῖ- 
πος (Ζεςοἢ.), Ὀαῖ, Ὀγ ἃ ἔυγη οἵἨ οδαγαοίεσ- 
ἰδεῖς ϑανεσγίιεν, ἴο σείηογβα δηδ ἰυάρτηςπίι. 
Τοῖς ἰ8 ἃ τογρδσκδῦϊε ρᾶγα! εἶ ἰη Μαῖῖ. 
χχίν. 30, Ώετα ρδιβες ἱγαάϊείοη (οἷ 
Α. Ο΄. 233-36) ΘΑΙΙΥ τεοορηϊβεά ἰπ τὸ 
σημεῖον τ. ᾧ, ἀ. τῆς οἵοββ ἐϊβεῖζ, τηδα 
νίδιθ]6 οὐ ἴδε ἀδν οὗἩ ἰιάρτηεπε. Τῆς 
Βγβὶ οὗ ἰδς ἴἄγεα βίρῃηβ ργεοεάϊηρ ΟἾσίβι 8 
δάνεης ἱπ (Πς οἰουάδ, δος. ἰο  ά, χνί. 6 
(ζ΄. Ζεοἢ. ἰϊ. 13 Σ,ΧΧ), [8 σημεῖον ἐκπετά- 
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: ( Εἰεδεὶ 

οι, καὶ ὁ ἦν καὶ ὁ ἐρχόμενος, ὁ “ὁ 

Ραιείβιϊς 
ταίετεηςα 
οἵ μία νεῖξα ἴο [ἐδ ἰ5 ἀείεηάεά Ὁ Αδοίΐ, 

Δ 168. χίίν. 6, Απιοα ἵν. μ᾿ δχοερὶ (Οἰ(.) 2 Οος. νἱ. 
1) ἴ., ἰῃ ςοππεοιίου Ἡ 8 τεισιδυκίου ; οΛ. Κὶ 7). 
Δ. νἱΐ. 2, Εχ. χἰὶ. 3,4 Ἐπά. ἰΐ. 42, εἰς. 

σεως ἐν οὐρανῷ (ΟΒτίει τ ἢ ουϊδιτείςμεά 
ἄττηβ, 88 οτυςἰῆεά }); δηά, ἃος. ἴο Βαγῃ. 
νἱϊ. 9, “ΤΠεῪ 5841} δες ἢὶπὶ ου ἴπδλὲ ὅδ 
νελτίηρ αὔους Πίβ βεβῇ τὸν ποδήρη 
κόκκινον ". Νοῖε (α) ἐμαὶ ἴδε ἀρτδεπιθηὶ 
νἱθ οι χίχ. 37 18 τηϑίην νεσῦαὶ ; {86 
Ἰδῖίος διϊυάεβ ἰο ἴῃς οτυς ἤχίοπ, [μ18. Ρ48- 
βᾶξε ἴο δῃ εβομδιοϊορίοδὶ οεγὶβϑίβ. (ὁ) Νο 
βυςἢ νἱβ'0]ς ος νἱοἰοτίουϑ τεΐατη οὗ ΟὨτίβὲ 
8 [1611οὦ ἐπ {πε Αροοσδίγρβε, ἔογ νἰβίοπβ 
κε χίν. 14 ἴ,, χίχ. σΖ ἔ,, ἀο ποὶ δἀδαυδίεϊ υ 
ςοττεβροηὰ τὸ ἱ. 7, χχίϊ. χ2, εἰς, (0) Νὸ 
Ῥυπίβῃηηεηὶ οὗ ἴδε [εὺννβ ὁοσυτϑ αἱ ΟΠ γίβι᾿ Β 
τεϊυγη, ἔον ἴδε νεπρεᾶδηςα οὗ χίχ. 13 ἢ. 
[1116 ου ραξϑῃβ, ψνἢ]]ς χί. 13 11ε8 οὔ δῃ- 
οἴδει ρίδης. καὶ, κιτιλ.: τῃς τηοῃοῖο- 
που οοΟἸ]οσαιίοη οὗ οἰαυβεβ (ΝἸ, ἱ. 9- 16) 
τυσουρδουῖ τῃς ΑἹ 86 ὙΠ καί, ἰΒ 
ποῖ πϑο}ββδγιὶν ἃ Η εὔγδιβηι ; ἰῃς βυγπίδχ οἵ 
Ατβιοῦς (4.6.ν φῦ. Τπυπιῦ, 120), Ὀείγαγβ ἃ 
βἰπηΐασ υδᾶσε. καὶ οἴτ. κιτιλ., δεϊεςϊοἀ 45 
ἃ βρεοΐαὶ οἶδββ (καὶ τότε μετανοήσουσιν, 
ὅτε οὐδὲν ὠφελήσουσι, []ι5ιἰπΠ]. ΤΉς τε- 

δἰ ΠΥ οὗ τῆς [εννβ, 88 ορροβοὰ ἴο 
ας Εοχηδῃβ, ἴογ τῇς ἰυάϊοία! τηυγάεγ οὗ 

7εβυ8 8 ὑργοπιίπεης ἰη ἔπε ΟὨ τί βείδη ᾿ἰτεγα- 
ἴατε οὗ {πε ρετοά (1υκε-Αοίδ, οὐ νοη 
ΒοθϑομιΣ ἴῃ Τ χές μ. Ὀπέενς. χὶ. 1, ΡΡ. 
ὅτι, 62), ἰδουσῇ τἰῃῈ Αροῦο. ἰβ βυρεσίοσ 
ἴο ραββᾶρεβ ἴἶκεὲ 2 ΟἹεπ).. χνῖὶϊ. πᾶσαι 
κιτιλ. -- τἰἢς υπδεϊενίηρ Ραρᾶπϑ, ῇο ἅσε 
88} ἱπιρεπίϊθης βδη δβυγργίβεά ὃν ἴπε 
1οτά 8 ἀεβοεπὶ (ἐπὶ τα" Ῥεσδυβε οὗ," οὐ. 
χνίιϊ!. 9 ἴῃ αἰ β΄. βεπβε); ἃ σεαδ!ἰβεῖς βίαϊε- 
τηεηὶ οὗ ψνμᾶῖ ἰ8. βρίγιςυδ!ν ρὰξ πῃ ]οδη 
χνΐ. 8, 9.--- ΤῊ! ἴοσπιβ δῇ ογ ρίπδὶ εἰ επιεπὶ 
ἴῃ ἴῃς εαγὶν ΟἨἩτγίβείδη δροϊορειϊίς. Τὸ 
τῆς 1ενν 88 τδυηῖ, “ [6808 18 ποῖ πιλεββίδῃ 
Ὀυϊ 4 [αἶδε οἰαἰπηδηΐ: ἢς ἀϊεά,᾽" (6 τερΙῪ 
νν 85, “"Ηδ υνἱ]}] ταϊυγη ἴῃ νίβῖ]ς πιεβδίδηϊς 
δυιποτὶιν " (Μαγκ χίν. 62--- Μαῖῖ. χχνί. 64, 
βἰχηϊβοδηὶ οπδηρε ἴῃ ΓὰκΚε χχίΐ. 690). [π 
βενεγδὶ οἰγοῖεβ [8 διΐυγε ννδβ ςοηςείνοα 
ποῖ 88 ἃ τεΐυγῃ οὗ [650.8, ποσ 'π ςοπηδχίοη 
ἢ 818 ᾿ἰϑίοσίοαὶ ἀρρεάσγαηςε, Ὀυὲ 88 ἐπε 
Βτβὲ τϑᾶὶ πιδη  εβίδιίοη οὗ (ῃς ἴσια τηεαϑὶ- 
δηὶς ομαγδοίοσ ννηΐοἢ ἢ Βαά γραϊηςὰ δὲ 
ἴδε τεβυγτγεοξίοη (οὐ, ΤιϊυΒ, 31, 32). ὅ9ες 
οῃ χὶϊ. 4 ἴ. ναὶ, ἦν: ἃ ἄουδ!ε (ακ. 
Ηε.) ται βοδιίοη οἵ τε ρτγενίουβ οσγδεῖς. 

ες. 8. ΟἿ Πεῖε ἂπά ἰπ χχί. 5 ἔ, ἰ8 
αοά ἱπιτοάυςεά ἃ5 ἴῃς βρεδίκεσ, ἴῃ τδς 

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 1. 

8. “Ἐγώ εἰμι " τὸ ἄλφα καὶ τὸ ὦ,᾽᾿ λέγει κύριος ὁ θεός, “ὁ ὧν 
παντοκράτωρ. 

9. Ἐγὼ " Ἰωάννης, ὁ ἀδελφὸς ὑμῶν καὶ συγκοινωνὸς ἐν τῇ θλίψει 

182 ἴ., (9},. .ὄ 168. χὶΐ. πῃ ΧΙ, το, εἰς. ς ες. 4. 
18, ον ἱπ Αρος. ( Σΐα Ν.Τ. Ηετε, 85 3 Μεςς. νἹ. 
305, διὰ ΚὝίίεΩ, (ἰδ. 533 {.)). ἐς χχὶϊΐ. 8. 

Α γρβε. Τῆς δάνεηι οἵ ἴῃς ΟὨτεῖ, 
ὙΠΙΟἢ ππλείκβ ἴΠ6 επὰ οὗ [ἢς ἀρε, ἰδ Ὀτουρδς 
αῦους Ὀν αοά, ψδο ονεῖτυ!εβ (παντο- 
κράτωρ Ααἰναγβ οὗ Θοά ἰῃ Αροσδίγρβε, 
οἴμεσγννίβε ἴῃς ἤτβὶ ρατὲ οὗ τε {π|Ὲ ταῖρδὶ 
δάᾶνε βυρσρεβιθὰ ΟὮτιβι) ἐνεη ἴῃ ἀποι)α 168 
δηά οοπιγδάϊςεοηβ οἵ Πἰβίοσυ ἔοσ 18 ργονί- 
ἀεπῦδὶ οἰΐσηαχ. Βγυ τῇς ὀροπίηβ οὗ τὰς 
βεςοῃά οεῃ πατὴρ παντοκράτωρ πὰ 
Ὀεοοῖης ἴῃς ἤγϑὲ εἰς οἵ αοά ἰη ἴῃς Κο- 
ταᾶῃ ογεςά; ἰῃς Αροοδίυρβε, ἱπάϊβετεης ἴο 
τῆς ἰογτηεσ ορί πεῖ, τεργοάυοεβ ἢ ἰδεΐες 
ονηρ ἴὸ ἰϊδ Ηδδγαὶς βυτηρδίῃίεβ. ἐγώ 
εἶμι: Οοϊετίάρε υϑβεὰ το ἀεοίαγε ἰπδὲ οπς 
οδίεῖ ἀείεος ἴῃ ϑρίποζα νᾶβ πδὶ τς 
7εν βῆ ΡἢΠ δες βιαγιεὰ υνἱτδ 1ὲ ἐς ἰπ- 
δικά οὐ ΜΝ αν. τὸ ἄλφα καὶ τὸ ὦ: 
ποῖ πε ἤπαιν (Οεβίεσον, Επεγεὶ. Κορ. 
απὰ Εἰκίος, ἰ. τ, 2), Ὀυς τς ἢ ἀποῖμδιος 
Ῥοννεγ οἵ Οοά, ννῆϊςΒ οοπηεβ ΔΙΪῪ ἱπίο 
ΡίαΥ ἴῃ [6 πενν ογάεσ οὗ τπίπρβ ἱπδυρι- 
ταιδὰ ὃν τε βεοοπὰ δάνεπί. Ὑὴε βυτι- 
Ὀοϊϊεπὶ νυ ΟὮ ἰδ Πετα ρὰΐ ἰπ ἃ Οτεεκ όσα 
μΒαά δεθη ἀενεϊορεά ἴῃ γαδδίηϊς βρεςσυα- 

ἄοη ὕὑροῦ ΠΝ. ΜῈ 818 δηὰ ἰῃς [ο]- 
Ἰοννίηρ ρδββαρε, οὕύ. ἴῃς ράργυτυβ οἵ Απὶ 
(Ε. Β. Τὴ. τ2): “ε ᾿Ιελάειῃ ἴῃ 5 τγαϊῃ 
τῆδι νυ ἢ ἰβ ἀδηά τηλὶ ψνὨοἢ ἰ8 ποῖ γεῖ. 
“νον Βοιῆᾶβε ἴο ἔδεε, Κίῃρ οὗ Κίπρβ, 
δηὰ 1,οτὰ οὗἉ Ἰἰογάβ, ννῦο ἔσοτη ἴῃς ννοπιῦ 
οἵ Νυΐ δαδὶ τυϊεὰ [Ὡς νογὶὰ δηὰ Αἰκεσι 
κε Ἐκγυρεδπ Ηδάςβ]. ΤῊ Ὀοάν ἰδ οἵ 
τρμὶ δηά βῃϊηίηρ τηείδὶ, (ἢν ἢεδά ἰδ οὗ 

ἃζυδο δυο, ἀαπὰ τε Ὀτ]]]ΠἸΔπςος οὗἩ ἴδ ἴυτ- 
αυοῖδα ἐποίγοϊεῖῃ ἴπεε." Βοτ τῆς ςου- 
πεχίοη οὗ ἃ ργεβεπιίπιεηϊ οἵ ἴῃς εἐπὰ (7, 8) 
ψ ἢ ἀπ ἱπιρυϊδε ἴο νάγῃ οοπιεπιρογατγίεβ 
(9 ἢ) 8εεὲ 4 Εβά. χὶν. το ἔ, ννδετε τῆς 
τνασηΐϊηρ οὗ {πε ννοεϊ 8 ἤεᾶγ οἷοβε ἰβ ἴο]- 
Ἰοννεά ὃν δη ἱπ)ποϊίΐοη ἰο {πε ργορῇεῖ 
τὸ “δεῖ {πίπε πουβε ἴῃ ογάεσ, γεργονε 
τῆγ Ῥεορὶε, οοηβοὶε ἴῆς δυπιῦ!]ς ἀπιοην 
τδοπι""; ΨΒεσεύυροη δα οσοπηηδδίοη ἴο 
ντίῖς ἀπᾶδσ ἱπδριγατίοῃ ἰ8 ρίνεη, 

ὶ. ρ-ἰἰ, 22, δῇ δὐάγεβϑβῈ ἴο Αβίδες ΟΠ γίθ- 
τεπάοτῃ (48 γεργεβεηίεὰ ὃν βενεη Ἵοὔυτ- 
οἢε8) ννῃϊοῃ ἰῃ ΒίρὮ ῬοΡμοεῖς ἃπά ογα- 
ουἷᾶτ βῖ}]ς τὶ] εβ ΟἩγίβιίαπβ ἴὸ {δεῖς 
ξέμυϊας οτϑοῖς οὗ τενεϊδιίοη ἴῃ [ε8ι8 ἀπά 

ἷ8β ῥγορῃεῖῖς βριγίῖ, Αἱ 4 {πὶὲ σβεη 
Ἰοοδὶ ογαςοΐϊθβ (ἰος ἴἢς ἕδιθωουβ οὴὔς οὗ 
ΑΡΟΪΪο πεᾶς Μιϊεῖυβ, βες Επιεδ] ἄπάεσ, 111. 
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καὶ βασιλείᾳ καὶ “ὑπομονῇ ἐν Ἰησοῦ, ἐγενόμην ἐν τῇ νήσῳ τῇ ΓΚεγοοις 

καλουμένῃ Πάτμῳ “διὰ τὸν λόγον τοῦ θεοῦ καὶ τὴν μαρτυρίαν Ἠεῖ, ἱ. 

1ο, Οἴεπι. Εοσ. χχχν., εἰς. 
Ῥεδςοιίς δι (ῳ. Ευ5., ἠ. Ε., ἰἰϊ τδ, 153). 

561 {.)), Ὀεβί 68 ἴμοϑε ἰῃ ατεεος δηᾶ ϑυτὶα 
δηά Ἐργρὶ, ψεῖε δαρεῦῖν ἐτεσυεηιςὰ, ἰὰ 
"88 οἵ τηοτηεηὶ ἴο ἴᾶγ 8ἴγεββ οη ννδδι δά 
βυρετβοάςά 411 βυςἢ πιοάϊα ἔοτ (με δδιτῃξα]. 
(ῦ. Μίπυς. εχ, Οοέ. 7, ““ῬΙεπὶ εἰ πικϊχεὶ 
ἄεο υδίῖεβ ἑπίατα ργαθοεγρυπί, ἄδπε οαυϊα- 
Ἰᾶτλ Ρετίου δ, πιογρίβ πηςάεδπι, βρεπὶ 
ΔΒ ςτ15, Ορεγᾶσῃ τι βεσίβ, βοϊδοῖ υπὶ οδἰΑπλ!- 
τδιΐδυ, Ιαδογίυ8 Ἰευαπηδπίυτῃ ", 
ἱ. 9-2ο, ἱπεσοδυςίοτν νἱβίοῃ. 

γεσ. 9. Τῇε ρεγβοηδίεν οὗ ἴπεῸ 86 Ὲγ ἰ8 
τηδάε ργουχίηεης ἴῃ ἀροσδὶ γρες ᾿ἰτεγαίυγο, 
ἴο Ἰοςαῖς οἵ ριιάσαηΐες ΠΥ νἰβίοῃβ ΨὨΐοἢ 
ἃτα ἴο οἱον. Ηετζε τῆς δυϊῃογιν ἡ 
ψΒίοἢ (Β8 ργορβεῖ ἰβ ἴο δὶ ἰ8 ςοπάϊ- 
τἰοπεὰ ὃν ἢ18 κ᾿ πβῆΐρ οἵ Οδτγιβείδη ὀχρε- 
ἴεπος ἢ 186 οδυτοῦεβ δηὰ δΐ8 βρεςῖδὶ 
τενεϊδτίοη ἔσοηι αοά. (ε7. νὶ. τα, 
χὶ!. 10): ἔοσ 18 ρᾳξζᾶῃ υ8ὲ 88--ζε]]ονν- 
τρεῖρες οὗ ἴΠς βᾶτης (τε! ἐρίου 8) βοςίεῖγ, 
φ Ο. Β. Ρ. ἰ. οὐ ἴ., ἀπὰ Ὀιἰτιεηθεσρετ᾿ 8 

ἰορε πον. Ογαξο. 474, τὸ (ἀδελφοὶ 
ΚΑ κοινὰ τὰ πατρῷα). θλίψει, ραϊ βγεῖ 
88 ἴδε δϑβοσρίηρ ἴδοι οὗ {δοὶγ ἐχρεσὶ- 
δῃςες, δηὰ 48 ἃ [ἰπηΐκ οὗ βυπιρδῖδυ δεϊψεθη 
ντίϊες ἀπά στολάς ; καὶ βασιλείᾳ, ἴδε 
ουΐοοτης οὗ θλίψις ἱπ ἴδε τηεββίδηϊς 
οτάεσ: ἀϊβίγεδβ πο δπᾶ ἴῃ ἴθι ; καὶ 
ὑπομονῇ, ραϊίεηξ ἐπάυταπος ἴπ6 τόσα] 
οοπάϊοη οὗ ρατγεἰϊςἰ ραιίοη ἰῃ ἡ θλίψις 
δηὰ ἡ λεία, Ὁ ΨΨΕΪΟΝ οης ἰδ πετνοὰ 
ἴο ἐπάυτε τῆς ργεβεπος οὗ ἴῃ ἔοσπιογ 
νἰίδοῦς Ὀγεακῖηρ ἄοννι, ἀπά ἴο Ῥεᾶς ἴῃς 
ἰαπιροσασυ ἀεῖαν οὗ με ἰδίϊεγ στπουξ 
ἱτπηραίίεσπος. ΨΜΏΪ1ς μακροθυμία 15 ἴῃς 
ΔΌβεπος οὗ τεβεπίπιεπε αἱ στοηρ, ὗπο- 

Ξε ποῖ ρἰνίηρ ΨᾺΥ ὑπάετ 218. 86:6 
Ἄτῃ. 11.) “(ὃς αἱάβ οὗ οὔὖγ ἐλ] ἢ ἀγα ἔξασ 

δηᾶδ ραζίδηος, ἰοηρ- ϑυβεγίπρ δηὰ 8ε]ξ- 
οοητοὶ ἅτε οὖσ 411|ε8᾽; α'8δοὸ Τεγιυ]- 
115π᾿8 δτηουβ δρῃοσγίβιτι, “αυὐἱ Πευδ, ἰδὲ 
εἰ δἰ υπηηᾶ εἰ, ραιεπεῖδ βοϊ]οεῖ "ἡ. ---ὐν 
ησὸν β βδυῖπο οοποεριίοη, ΟἿΪΥ τα- 
Ῥεδίεὰ τῷ Α δἱ χίν. 13), εἰ μεσ 
νυ 4]} ἐμδς κα ρειδυίγες ὌΡΡΝ 
(φ5. 2 Ὑπεββ. 1]. 5) ψ ἢ ὑπομονή. [πη 
ΒΏΥ οἄδα ὑπ. ἰ8 οἰοβεῖν ᾿ἰπκεὰ ἴο ἐν 
ἼΟ; βυοῦ ραϊΐδποθ, δβ δχειιριῆεὰ ἴῃ 
71εβυ8, αῃὰ ᾿πβρίγεά ὃγ Πίπι, νὰ ἐπ6 σδι- 
ἀϊπαὶ νίτιας οὗὨ τῃε ἀβοξαῖγρος δηὰ [8 
σε. ἴη ἴπε εαεῖν ΟἸσιβείδη ᾿ἰτεσαῖαγε οὗ 
118. ρετίοά “με σδηποῖ πάπα δηυτῃηρ 
ρου ΜὨΐο δ᾽εβδοάπαββ 18 80 τευ πΕΥ 
τηλᾶὰς ἴο σγεβῖ, 38 ὕροῦ [6 εἐχεγοῖβε οὗ 
Ῥϑἄεηι ἐπάυτγαπος᾽" (Τιτίυ8, 142). ἐγενό- 

νΟΙ. Ν. 

12, Χ. 
κ. βτν 

ἴῃ βεῆδς οἵ νἱ. ο, χχ. 4, ῳ. Ἐρίςι. δέςς. 1}. 24, 113. διὰ τΞ ἕνεκεν 

μὴν ἐν (41 ἰουηὰ τηγβεῖξ ἴῃ": ἱτπρ᾽ γπρ 
ἴῇδι ψεη ἢς στοῖε ἣε ψψὰ8 πῸ δ τὰ 
ποτε), ποῖ ὉΥ ἤονίηρ νγδίετβ (18 ἔγα- 
αυ θην, 6.5.» Επ. χε, 7), θὰ ἴῃ ἴῃς 8π|8]], 
τες εβ88, ΒΟ ΠΥ ρορυϊαϊεά ἰδδηά οὗ Ραϊ- 
τῇο8, ὁπ6 οὗ (δε ϑροτγδάεβ, ννἰἔπες οσίηχὶ- 
παὶβ νγεσα δαηϊβῃεά βοπιειίπηδβ ὉῪ ἴδ 
Ἐοπηδῃ δυϊποτίτῖεβ (Ρ]π, Η ἰςέ. Ναί. ἱν. 
12, 33}. Κεϊοραΐξίο το ἂῃ ἰδίαι ννὰβ ποῖ 
8ῃ ἰηίτεαυεπὶ ἔοσπὶ οὗ μυπίβῃσηθηϊ ἔοσ 
δεῖϊξει-ο1188 οἤεηάειβ οὔ βυβρεοῖβ ὑπάδς 
τῆς Ὀϊαοῖς γέρί»ις οἵ Ποπιείαη, 8485. υπάο 
ΤὈἱοοϊεύίαθ ἴος ΟὨγίβιίδηβ (υ. ἱπίγοά. 
8 6). Νο ἀεια!!β δε ρίνεῃ, Ῥαῖ ῥργοῦδθὶν 
τ πηεδηὶ μαγά ἰάρουσ ἴῃ ἴῃς αυάττίεβ, δηὰᾶ 
ΜᾺΒ ἰηβίοιεά ὃν ἴῃς ῥγο-ςοηβὺὶ οὗ Αβία 
Μίπου. ΨΝΕΥ ᾿ομη νγᾶβ οἷν δαηίβῃεά, 
νε ἀο ἢοῖ κηον. ΑΒ “ἴδε ννοτά οὗ αοὰ 
δηὰ [δὲ ννϊῖηε88 οὗ [6808 γε ποῖ 402]}- 
βεὰ ΡΥ ΔΠΥ Ρῆγαβθε βυςῆ 48 ὅσα εἶδεν 
(νεσ. 2, ἀπά {πεσεῦν ἰδεπεϊβεὰ υντἢ ἴδ 
Ῥτεβεὴὶ Αρουδὶ τῆς ψογάβ ἱπάϊςαιϊς 
88 εἰβεινῃεε (οὐ. διὰ, κιτιλ., τεῦ.) τῆς 
οσοδβίοη οὗ δίβ ργεβεῆοε ἰῃ Ῥαίπηοβ, ἐ.6., 
διἰ8 ἰογαϊεν ἴο ἴδε ροβρεὶ ρ' θλίψιε), 
ταῖμεσ πη ἴῃς οὗ͵εςς οἵ διῖ8δ νἱδὶξ. 
Τὰς ἰδτῖες ςουϊὰ Παταϊγ Ὀ6 ἐνδηρεὶ βίη σ᾽ 
(ϑρίτἴ), ἔος Ῥαϊπιοβ ννᾶβ ἰηβί ηϊβοδηςῖ 
δηὰ ἀεβοϊδῖθ, ποσ, ἰῃ ἕδος οὗ τῆς υϑε οὗ 
διὰ, οαη ἴδε ρῆσαθε πιεϑῃ “ ἴοσ ἐπε ρυτ- 

86 οὗ τεοεϊνίηρ [ἢϊ8 τενεϊδιίοη᾽" (ΒΙεεκ, 
ὕςίκα, Ὁ ὕδιοσάϊοοϊ, Ηδυδβτγαῖῃ, Β. ἮΝ εἶβ8, 

Βαϊοη, εἰς). Εἰπεσ ἢ Παὰ νοϊυπίασν 
νυ Πάγανγῃ ἴσοι πε πηγαϊπ!απᾶ ἴοὸ εβοᾶρα 
δε βἴγεββ οὗ ρεγβεουκίοῃ (Ὡς ἢ βοάγοεῖν 
Βασπιοηίβεβ ΜῈ (δε σοηΐεχὶ οὐ (6 ρεη- 
εγαϊ ἱεσρεν οὗ τῇς ῬΟΟΪ ογ ἔοσ βοϊ ταν 
οοτηπιυηίοη (οῦ. Εζείς. ἴ, 1-3), ΟΥ, 48 18 
τῶοσα {ἰΚεὶν, 818 γεηοναὶ ννᾶ8 ἃ ρυῃίβξ- 
ταοηῖ (οὐ. ΑΡδοιῖε, 114-16. ΤΒε ἰδίίεσ 
νίεν 18 οοττοδογαιεᾶ ὃν ἐγαάϊίοη (οὐ, 
Ζαδη, 8 64, ποίε 7), ψῃϊοι, δι βουρἢ 
Ιλῖες δπᾶὰ πείξμε υπίέοττλ πὸ ΨΠΟΪΥ 
οτγεάϊο]ε, ἰδ βίγοηρ ἐπου σῇ ἴὸ ὃς ἴᾶκεῆ 48 
ἱπάερεηάδης ενίάεηςθ [τ σδῃ Πδγαΐϊυ ὈῈ 
εχρίαἰπεὰά αννᾶν 848 ἃ πηεγὰ εἰδθογαϊίοη 
οἵ ἴλε ργεβεπὶ ρϑββαρε (80, Ζ.6., βδυββ, 
ΒΙεεῖ, Βουββεῖ); ἰῃς δἰ! υβίοπ ἰο μαρτύ- 
ἰξτς 18 ἴοο δ᾽ 'ρῃς ἴο πᾶνε ὈῬεεῃ βυρρεβίεά 
Υ ἴδε ἄδτκεσ βεπβε οἵ πιασίγγάογ, δηὰ ἰὲ 

ἰ8. ἴατ-ἰεἰοπεά ἰοὸ ἄγρὰς παῖ τῃς ἰγταάϊίοη 
ΔΒ ἅτε ἴο ἃ ἀεβίγε ἴὸ ρίογί ἐν ̓οδη ἢ 
ἃ τηλτίγτάοσω. ἴὔπ|εβ8, [ἢ τε, (Ὡς τὸ- 
ἔειθηοα ἰβ ἃ ρίεος οἵ [᾿Π|εγᾶσῪ δοϊίοη (ἴῃ 
πο οᾶβ6 ἰτ νουἹά ΡγορδὈν δᾶνε Ὀδεη 

22 
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νἱΐ, 12, εἴς, 
1 ΧΧ), ο.. 
ἵγδεὶ γεν. ἐν ἑαυτῷ Ας(8 χὶΐ. τα. 

εἰαδογαῖςα) ἴξ τῆσδε δὲ βυρροβθά ἴοὸ ὃῈ 
νᾶχυς Ββηρίν Ὀεσάυδα ἴπε πιδίίεσ ψγν88 
Ῥετέες Εν ΤΑ πλ Πἶατ το τῆς οἰτοῖε ἔος ῃοσΣ 
ἴῃς Ὀοοῖς νναβ ντίτεπ. [11 'ἴβ ἴο ἴῃοβε 
Ἔχογοϊβεά ἰπ ὑγυάεπος, τεπηροζάπος, δηά 
νἱτῖας ταῦ (αςοοτάϊηρ το ΡΒΙ]ο, ἀέ ἑποογ- 
γηρβὲ, κπιμπαΐ, 8 τ, οὗ. ῬΙ ατάτοἢ᾽ 5 ἀϊδουββίοη 
ἰη ἀείεεί. ογας. 38 [) αοἀ νουςπβδίεβ 
νἱβίοῃβ, δυῖ Τομη ἱπισοάσοεβ δἰβ ρεγβοηδὶ 
δχρεσίεπος ἴῃ ογάεσ το Ἂβιδ 158 σε δίοπβ 
Ῥεΐνγεεπ Ὠἰπηβεὶῖ ἀπά [8 τεδάεγβ γαῖῃογ 
ἐδδη το ἱπάϊσαις δε σοηάϊτίοηβ οὗἨ δὲδ 
Ἐπεορἤδην. 

ψεῖσ. το. Ἐσβίδβυ οἵ βρίγιτυ] γαρίυγε, 
δε δυρταπις σμαγαοιεσίβεῖς οὗ ργορδβεῖβ ἴῃ 
Τά. χι. 7 (ψβεγε τῆς υπραγάοπδθίς βίῃ 
ἰ8 ἴο οτγίτἰςῖβε ἃ ργορῃεῖ λαλοῦντα ἐν 
πνεύματι), ννλ8. ποῖ Δη υποοπλγηοῃ ἐχροσί- 
δος ἴῃ εαὶν ΟΠ γι βεϊδηϊγ, νυ ΒΟ νγὰ8 
τοίουπαϊγ σοπεοίουβ οὗ ᾿ἰνίπρ ἴῃ ἴα ἰοπρ- 

ἰδοκεά ἴοτ τιλεββίδηὶς ρὲ (Αςῖβ ἰϊ. 17 ζ., 
ο΄. Ἐρᾷ. ἐϊ. 5), ἤδη βςῃ ΡΒμεποπΊθηδ 
Ψγοσα ἴο Ὀ6 ἃ πιδίίεσ οἵ σουγβαε. ΤἈσουρῃ- 
ουὲ ἴ6 Αροοδίγρϑε (χχί. 5, εἴς.) ] μη 
Βτϑὶ βεεβ, ἴδῃ ντίϊεβ; ἴῃς ἴνο ἂσζὰ ποῖ 
βίη! δηθουβ. ὙΝΏΪε ἴπε Αρόσδῖνυρβε ἰβ 
τὰ τε τεοοτά οἵ νἱἰβίοη (ὅρασις, 'χ. 17), 
16 υδυλ] δοσοπηραηἰπηοπίβ οὗ ἃ νἱβίοη--- 
ὅ.6., ῬΙΑΥΕΙ δηά [δβιϊπρ---ᾶγα δ ρ ἰ ΒΟ ΠΕΥ 
δῦβεπι ἔτοηι ἴμε ἀεβογριίοη οἵ [δἰ8 ἰη- 
ἀυρυταῖ βοεηθ, ΨΏΟΝ ἰ8 τεϊίσεης πὰ 
Ββίγωρὶ ες 48 ςοπιραγοά, ς.5., νι ἢ ἃ ραδβαρθ 
κα Α:ε. 1:4. ἰν. το-τ6. [Ιξ ἰβ ροβϑβίἷβ, 
δΒοννενεσ, τμδὲ [86 ργορμεῖ γ88 εηρᾶρεὰ 
ἴῃ ῥγαυοῦ ἤδη ἴῃς ἰγᾶηοθ οἵ νἱϑίοῃ ονοσ- 
τοοῖς δίτα {{πὲ Ρεῖεσ, Αοίβ χ. τσ, οὐ 
Ιφη. αὐ Ροΐγε. 'ϊ. 2, τὰ δὲ ἀόρατα αἴτει, 
ἵνα σοι φανερωθῇ), Βίποε ἴπε ἄδν οὗ 
γεν ΟἸτιβείδη ὑνοσδῃὶρ ἰ8 βρθοῖδι!ν 
τηδητίοηεά οὐ νυ πῖςμ, του ρἢ βεραζαϊεᾶ 
ἔτοῦλ τῇς σἤυγομεβ (νγὰβ ἵἴμβεε οπε δὶ 
Ῥαδιπιοβ ἢ), ἢ6 ῥγοῦδῦὶν νὰβ ψταρὶ ἰῃ 
ταεάϊεδιίοπβ (οη ἔπε τεβυσγεςιίοη οἵ ΟὮγίβε 
δρρτορείαϊς ἴο ἴπῈὸὶ βουγσ.0 Τπε Τηρῤεγία, 
οἵ [οὐδ ἄαν, ἤτγβί τηεπιοηεά ἤεα ἱπ 
λυ ΟὨμτβείαπ ᾿ἰτεγαίυσγε (80 Ὀἱά. χίν., 
αο8ρ. Ρεῖεγ σσ, εἴς.) ςοπίδίὶπ8 δῃ ἱπῃρ]ἰοῖς 
ΔΙ]υϑίοη ἰο πε εἴπηὶς ουβίοπι, ργανδῖθπε 
ἱπ Αβίᾳ Μίποσ, οἵ ἀδβίρπδιί:ρ ἴμςῈ ἔγϑι 
ἄδγν οὐ {πε τηοητῃ (οσ '᾿νεεκ ἢ) 88 Σε 
ἰῃ δοπουὺς οὗ ἴμε εἐπηρεσζοῦβ δἰγι πάδγ (8ες 
ΤΒιεπηεβ Ἱμροῖγ. Μαεαπϑάεν, τοοῦ, 15, 
δηὰ Πεϊββιηδηη ἴῃ Ε. Βὶ. 2813 {.). ΟἨσίβ8: 
ἴδηβ, ἴοο, αν {πεὶγ ἱπηρεγίαὶ ἄδγ (οὔ. 
πιγοά. 8 2), ἴο ςεἰεδταῖς πε δἰγιμάδυ οὗ 
τεῖς Πελνεηΐν Κίηρ. νι δἰ. τηϊπὰ 
Διβοιδαὰ ἴπ ἴδε τπουρῃϊ οἵ ἐπε οχαϊ θὰ 

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 1. 

ΓῚ 

τῇ κυριακῇ ἡμέρᾳ καὶ 
ἶν. 2, χχὶ. τὸ; οοπάϊιΐοι οἵ νἱ οι, Αςἰδ νἱΐ. 55; -- ἐν ἐκστάσει (Αςἰδ χί. 5, χχίΐ. 17), οσα- 

]6δὺ8 δπά βίοτοὰ τἱμ ΟἝΤ. τηςββίδηίϊς 
ςοποοριίοηβ ἔσγοπὶ ᾿δηΐεὶ δπὰ Ἐχεϊκίεϊ, 
ἴδε ῥγορβεῖ δά ι8Βς ἐο]ονίης δοβίδδυ ἱπ 
ψ Ὡς ἢ ἴδε τπουρῆιβ οἵ ]εβϑὺ8 ἀπά οἵ ἰδς 
συγο αἰτεδάυ ργεβεηΐ ἴὸ δίβ σηϊπά ἃσα 
υδεὰ ἱπίο οπς νἱβϑίοῃ. Ης τεοδῇβ ἴῃ 
βρὶς (86 υϑι81] σμυτο -δεσνίος τ ἰΐ5 
Ρταίβεβ, ρίαγειϑβ, βυδάεῃ νοίοςβ, δηά 
βιεησεν: οἴῳ πρυδν οα Μαρη. ἰχ. εἰ 

οἱ ἐν παλαιοῖς πράγμασιν ἀναστρα- 
φέντες εἰς καινότητα ἐλπίδος ἦλθον, 
μηκέτι σαββατίζοντες ἀλλὰ κατὰ κυρια- 
κὴν ζῶντες, ἐν ἡ καὶ ἡ ζωὴ ἡμῶν ἀνέ- 
τειλεν δ ρρλρα καὶ τὸν ΣΝ αὐτοῦ 
... κα τοῦτο .) 1]. Πη’8 
βεσνίος οἵ Οοὰ (νετ. ἀννἸθμα νά ον 
ἴῃς, ἰπβιεδά οἵ ἐχεπιριίηρ Ὠἰπιὶ ἔγοπι ἴῃς 
ἐτῖδίβ οὗ ογάϊπαγυ ΟἸγίβιδπβ; [86 βιιῦ86- 
αυεπὶ νἰβίοπβ ἀπά υἱἱεγάποεβ ργονα ποῖ 
ΤΩΘΓΕΙΥ παῖ ἰπ Ἦἰβ εχ ἢς πδὰ [4]1εἐπ 
Ὀαοκ ὕροη ἴῃς Ο.Τ. ργορμεῖβ ἔοσ οοῦϑο- 
Ἰδιίοα Ὀὰῖ ἐμαὶ (ο΄. 2 Οος. χὶ. 28, 29) ἢς 
ψΨγ»Ὰ8 δηχίουβὶν Ὀγοοάϊηρ ονδγ ἴπε οοπάϊ- 
τἰοη οὗ δ΄8 οβυγοῆεβ οἡ δ πιδίπ]δηά. 
τ, Ῥίο ΟἾτγβ. Ογαέ. χιϊὶ. 422, τνῆετε ἴῃς 
ῬὨΙΠοβορμες ἀδίεβ πε σοηβοίουβπεββ οὗ 
Ὧϊδ νοσδίίοη ἔτοτπῃ ἴπε ρετγίοἁ οὗ Ὠἰβ εχίϊε. 
ὕροη τἢε οἴπες Πδηά, ἔπε πιδίη οτίϊοσίοη 
οὗ ἃ ἴαϊβε ὑζγορῃεῖ (Ευ8. Η. Ε. ν. τ7, 2), 
ἀρατὶ ἴτοπῃ Ἴονοϊοιβηςβδ, νγὰ8 βρεες ἢ 
ἐν παρεκστάσει, ἦ.6.. ἴῃε ἀτγορδηῖ, ἱρπο- 
ταηῖϊ, ἰγεηζίεἃ ταρίυγε δβεοιεὰ Ὀγ ρᾶρβϑῃ 
Οαρίοβίγοβ, ῆο ψψεσε ἀεβιϊευϊα οἵ δην 
ὉΠΒ6ΙΠΒἢ τεϊϊίουβ σοποάῖῃ ἕογ οἵδε 
Ῥεορῖίς. ὀπίσω μου, {πε τερυϊαγ τηεϊμοά 
οὗ βρίγίτυδ! δεῖς νοὶσεβ δη ἃ ἀρρεδγδποαβ: 
σάλπιγγος, Ἰουὰ δηὰ οἶεατ, ποῖ δῃ υη- 
ὩΒ0Δ1 εχργεββίοῃ ἴογ νοίοαβ πεατά ἴῃ ἃ 
ἴγδῆςε (ο΄. Μαγέγν. Ῥοΐγε. χχὶϊ. 2, Μοβοοιν 
ΜΒ). Τδε [ο]ονίης ΟἸ τ βιορῆδην [8118 
ἰπῖο τῆγεπηῖοδὶ Ἔχργεββίοη. ΑΒ ἃ σενεΐδ- 
ὕοη οἵ τ(ἢε [μογὰ (νεῖ. ἵ, τ΄. 2 Οος. χίϊ. 1), 
ψ τ ἩΒΐοἢ ννῈ πᾶν οοηίγαβϑὶ Ἐπλεσβοπ᾿ Β 
βαγίηρ (“1 οοηρείνε ἃ πίδῃ 48 δἰνγαυβ 
Βροκεὴ (ὁ ἔγοπιὶ δεπὶπά δηᾶ ὑπαῦϊε τὸ 
ἴυγη 8 Πεδὰ δπὰ 8δεε ἴδε βρεᾶκεσ᾽), 
Ἐχῃδῖι8 ϑενεγαὶ οὗ ἴῃς Ιεδάϊηρ Πιποϊίοτβ 
ἀϊβοπαγρεά Ὁν [}εϑὺ5 ἱπ {πε Αροοδίυρβε, 
ψογα ἢ ἄρρδδτβ 48 (4) ἴα στενεδῖεσ οὗ 
βεοσεῖβ (1. χ ἅ., ν. 5), (δ) ἐπε ρυλτγάϊδη δπὰ 
οδαπιρίοη οὗἩ ἴδε 5βαϊπίβ (1]., 111., εἰς.), (ο) 
ἴδε πιεάϊυπι, ον των τὰ βαοσίῆςβ, οἵ {δμεὶσ 
τεϊδιοπβηϊρ ἴο αοά, (ὦ) «ββοςίδιεὰ νυν 
ἀοὰά ἴῃ τειναγάϊηρ ἴΠεπ, ἀπὰ () ἴῃ τῆς 
ῬτοΙ ΠΛ ΏΔΓΥ ονεγίῆγον οὗ ον νυ ἢ δο- 
ςοπηραηίεβ ἑἢς {τἰαπΡἢ οἵ τἰρῃίεουδβπεββ. 
Οοπιρασζε ἴδ πιδίη εἰεηθηῖβ οὗ {με ἀϊνίηα 
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ἤκουσα ' ὀπίσω μου φωνὴν μεγάλην " ὡς σάλπιγγος 11. ᾿ λεγούσης, : ζ( Ἐεει. 

“40 βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον καὶ πέμψον “ ταῖς ἑπτὰ ἐκκλη- κ ὃς φανέν; 
ο΄. Ἐχοα. 

σίαις, εἰς Ἔφεσον καὶ εἰς Σμύρναν 1 καὶ εἰς Πέργαμον καὶ εἰς Θυάτειρα χίχ. 6 «πὰ 
καὶ εἰς Σάρδεις καὶ εἰς Φιλαδελφίαν καὶ εἰς Λαοδικίαν "᾿. ἌΡοΡο, 

12. Καὶ ἐπέστρεψα " βλέπειν τὴν φωνὴν ἥτις ἐλάλει μετ᾽ ἐμοῦ " τοῖκο ἔρος 

καὶ ἐπιστρέψας εἶδον ἑπτὰ " λυχνίας χρυσᾶς, ΣΡ 17 
13. καὶ ἐν μέσῳ 2 τῶν λυχνιῶν ὅμοιον ἢ υἱὸν ἀνθρώπου αν ΤῊΝ 

αἰἰγαςῖ. ἰὸ 

οἵ φ. τὰ ἰἱ. 8, 
ὁ Ἐχοά. χχχνίϊ. 23 (φ΄.. Αδϑοιῖ, τος (.). ΡΟ. 

σ. ἰμϑίεδά 
εἰς., χχί!, 16. Εοτ ἐκκλ. ᾧ. οὰ τ ὙΒεββ. ἰ.2. Ὁ Ὁ. ]05.. Αν., ἶχ. 4. 5. 

, χῖν, 14, ΕΣ. ἱ. 26, ἔγοπῃ Ὁ δῃ. νἱῖ, 13 (7. ΑὈδοῖι, 1γ5). 

1 ἘῪοσ τῇς οτ βορταρῆγυ οἵ Σμνρναν (ζμνρναν ἐδ, νρ.) 8ες οὐ ἰΐ. 8. 
3 ΑἸπιοϑὲ ἱηνατί αν ΑΟ, Πκὸ Α (ΧΧ), νεῖ ἐμμέεσω ἔοτ εν μεσω (ο΄. Μείδιετμδπβ, 

Ογανιν. ἀ. αἰέ. Ππδο Ἀγ.» ττὸ Ε): ἴῃ οτὶ ρίπδὶ νον ἰοΐ ΝΟ, 1, οἷς., Απάς, 8ο ΤΊ., ΝΗ, 
Θίπιοοχ, Β͵]., ϑυνεῖς, Βουββεῖ) 48 Ὀδεη οογγεοίε, 45 δἷἵ χῖν. 14, ἱπῖο νιω Ὁγ ΑΟΡ, εἰς., 
ΟΥρ., Ασ. (8ο ΑἹἱ., Νν8., ΝῊ πιδγρ.): τδἊ μαστοις (απ. λεγ. ἰῃ (8 86η86) οἵ ΟΡΟ, 
τηΐη., Ασ. (ε4.) 848 αἰϑὸ θεεη ςοστεοϊςὰ ἱπῖο μασθοις ων τηΐη., ΤΊ.) οσ Ἄνθῃ μαζοις 
(Α, πιίῃ., 80 οἢ., 8.) ; μαζους υἱτοταπι μαστους ΚΕ, χχίϊ!. 20) τη! εγυπι: 
χρνυσαν, Δη ἰγτερυ αγ ςοηίταοιίοη, 18 διηοοϊμεὰ οὖ ἴῃ ΟΡΟ ἱπίο χρυσὴν (ἕος τε 
Ῥαργτί υδαρο, ο΄. Οἷας5. ευ., τροῖ, 35). 

παῖυγε 48 οοποείνοά ὈΥ ἴπ6 ρορυΐασ τεὶὶ- 
Εἰἴοι οἵ οοπίεπιρογασυ Ῥηγγρία, υὲα., (α) 
Ῥτορδειὶς ροννεσ, (δ) μεαϊίπρ δπὰ ρυτίγ- 
ἱπρ ροννεσ, ἀπά (.) ἀϊνίπε δυῖμοτγὶεν (βυπη- 
δοϊἰδεὰ ὃν (ες χε): Ο, 8. Ρ., τ]. 357. 

Ψψέετοττ, γράψον (ο΄. Ηεττη. Μὲς. 11. ἵν. 3); 
1815 Ἔπηρῃμδβϑίβ ρὰϊ ὕροη [ἢ σοπηπλβδίοη 
ἴο οοηροβε δπὰ οἰγουΐϊδὶς ψῇδιϊ ἢε βε68 ἴῃ 
τε νἱβίοῃ, ἰ8Β ἄπιε ἴο [86 δυϊμοτ᾽ 5 οἰαΐπι οὗ 
οαποηΐοδὶ δυιπογίιν δηά σγεῆξοϊβ ἃ εἰπλθ 
ἤδη ἃ [{τοσάσυ ψοσκ οὗ Π18 πδίυγα 81} 
τεχυιτοὰ δβοπὶς ψυδταηίΐεε, ΔΙ ΒουρὮ δἱ δῃ 
εαγίίες δίς βηιδίϊες ογῶοϊεβ πδά θεεη 
στε δηὰ δοοεριεά {. 9 ἴδαις ψΠςἢ 
ἀειετταίπεά τῃς Βίρδιε οἱ δε εαγίγ Οἢσίβ- 
εἰδπ8 ἴο Ρεῖϊα, Εὰ8. Η. Ε., ἰἰϊ, 5, 3). 
7οῃη᾽5 τόϊε, ἤοννενεσ, ἰ8 ρδββίνε ἴῃ ἵν ὸ 
Β6Ώ868 οὗ ἴδε ἴετῃ. Ηδ ϑεϊάοτῃ δοῖβ οἵ 
ουζπευβ ἴῃ δἷ8 νἱβίοπ, ννἤεγοαβ [εν 8 
ΔΡΟΟΔΙΥΡδεβ σε ἢ}}} οὐ [ῃς πιονετηθηῖβ οὗ 
τ δεῖς 8εεσβ; ΠΟῚ ἄοεβ ᾿ἰβ νἱβίοῃ ἰεδὰ ἴοὸ 
ΔΩΥ͂ Ῥτβοζίοδὶ οουζβε οὗ δοιίοη, ἔοτ---υἢ- 
1ἰκς ποδί οὗ τῆς Ο.Τ. ργορῃοῖβ---ἢς ἰ8 ποῖ 
φοπϑβοίουβ οὗ ΔῃΥ σοτηση  βδίοῃ [0 ργεδοῇ ΟσΣ 
ἴο τείοσμι ἴῃς ψνοσϊά, Τῆε ρσορδεῖ ἰβ8 δῃ 
δυῖπος. Ηἰδβ ἐχρεγίεποε ἰ8 ἴο ὃ6 πὸ ἰυχυσΥ 
δυϊ ἃ ἀϊβιυιβεά Ὀεηεῆϊ; δηά 48 ἰπ Τοῦ. χί!. 
20 (“δηάπον.... ψτῖϊε ἰπ ἃ Ὀοοῖς 411} (ῃδὲ 
8δβ ἰδίκεη ρἷδος") δπά 4 Εβά. χὶϊ. 37 
{“ τΒετοίοσο ντίϊε ἴῃ ἃ Ῥοοῖς 811 ἴῆου Βαβι 
Βεεη, ἀπά ἰδοὺ βῃαϊε τθᾶςῆ,᾽ εἰς.), (ῃς 
Ῥτορδεῖ [8 οδγείῃ! ἴο ὀχρίδίῃ τπαὲ ςοπιρο- 
δἰἰἴοη 18 ΠΟ τῆθζε ᾿ἰογασγυ επιεγργίϑε Ὀυϊ 
ἄυς ἴο 4 ἀϊνίπε Ὀεδεβι. ὙΠ οἰξίεβ δὰ 
επυπιεταιεὰ οπὶ ἘΡΠδβι8 πογίπυναγάβ ἴὸ 
ϑιωγτῃδ ((οσὶγν τα }1ε8) ἀπά Ῥεγράασηοβ (ἣν 
ταὐεθ Ὡογίῃ οὐὗἩ ϑιγτπδ), [Πδη Δοσοβδ ἴοσ 

οσιν πλῖϊεβ 5.ΕἙ. ἴο Τγδῖϊγα, ἄονι ἴὸ 
ϑαγάϊβ, Ρῃ δε ρῃΐα (τἰγν πιῖ]6ε8. 5.Ε. οὗ 
ϑαγάϊ5), πὰ 1,δοάϊςεα ((οσὶν πηῖ]ε8 8.Ε. οὗ 
ΡΣ ΔάεΙρῃϊα). ΟἿ. οη νεσ. 4 ἀπά [πιτοά. 

2. Ἐχςερὶ Ρεγζραπιοβ ἂἀπὰ [1,δοάϊοεβ, 
ἴδε σδυγοθεδ ἴᾶν πη 1γάϊα (που ρὮ 
τῆς ντίτοῦ ἐπηρίουβ ἴῃς ἱπηραεγίϑὶ τεστη ἕξ; 
ἴδε Ἰασρες ργονίποθ) Ὡϊ ἢ νγᾶβ δὲ δαὶ 
Ῥετίοά ἃ Ὀγ-ογὰ ἴογ νοϊυριυουβ οἰν!Π86- 
οη. 

Μεσ. 12. Τῆς βανεῃ ροϊάεη ἸΔπηρ-ϑιδπάβ 
ἅτε ογεββεῖβ γεργεβαπίίηρ ἴῃς βενεη οδυτ- 
οἶα (20), ἴδια δενεηίο! ἃ Ἰατηρ-δῖαπά οἵ τῆς 
7ενἸθῃ ἱεπιρὶς (οΥ, 5. Ο. 295-99) πανίηρ 
εξ ἔος ἰοηρ υϑεὰ 88 ἃ βυτῃροὶ (Ζεοῖ. 
ἷν. 2, το). Τῆς διηςτίοη οὗ δε συτο 68 
ἰδ ἴο ἀμηδοάν δπά Ἔχρεεββ (δε ἰἰρδς οἵ τῆς 
ἀϊνίπα Ῥζεβεηοα Ὡροῦ δατῖδ, 80 ἢίρῃ ἰβ 
τς Ρῥγοόρῃεῖβ οοποθρίοῃ οὔ ἴπε Ἴοτ- 
ταῦ τ168 (οἷ, ΟἹ 1ϊ. 4, 5); πεῖς ἀπεν ἰβ ἰο 
Κδερ ἴῃς ᾿ἰἰσῆι Ὀυγηΐὶπρ δηὰ Ὀγίρῆι, οἴμοῖ- 
νῖϑε [6 γϑᾶβοη ἴογ {πεῖ δὄχίδίεμος ἀϊ8- 
ἌΡΡεδιβ (1). 6. Οοπβεαυ πεν τμς Ρσίπι- 
ΔΙῪ δοιίνιν οὗ 7688 ἰῃ ῥγονίάβηοε δηά 
τενεϊδιίοη Ὀεασβ ὕροη ἴδε ρυτγίεν οὗ ποβα 
βοοίεἰίεβ ᾿πγουρῃ νυ πίοἢ 818 ἰπῆμπεπος ἰ8 
ἴο τᾶς πιδηκιηΐ, [δὲ 48 Βίβ οοπησχίοη 
σετἢ τΠαπὶ οὐ (ἢς οἵδε παπᾶ δββυγεβ 
πεῖ οὗ Οηα ἰπ βεάνεη ἴο ψῇοσῃ οὔΐϊ οὗ 
ἀμβδου εἶἰεβ πεῖ ἴΠῸῪ οἂπ ἄρρϑαὶ τῇ 
οοηδάεηςε. 

νεῖ. 13. Το σπυτοῦεβ ἅγα ἱπθερασδῦϊα 
ποτα τδεῖς μελά δπά οεπίγε [εϑῦ8, 0 
τλονεβ ἀπιοηρ ἴἢς οτεββεῖβ οἵ 8 ἰδηλρὶς 
ἢ τῆς ἀϊρσηίν ἀπά δυϊπογίν οὗ ἃ πίῃ 
τε, Τῆς δπαγίβγοιβ ᾧ. ἀ. ἰβ 
ὑπιδη Δρρεάγαποο οὗ ἴδε ᾿εἰεδεῖαὶ πλδδ- 



ζώνην χρυσᾶν. 

«ὡς χιών -1 

καὶ οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ 

χὶνί. τ. 
Ὁ Βτοσι Επ. χίν. 20 (ενὶ. 2, το), ψ.. Μαῖὶ. χχανὶϊϊ. 4, ϑίαν. Ἐη. ἱ. 5, χχανίϊ. 1. 

χχὶϊ!. 190-20, σοι. 144, χὶϊὶ. 474. 

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 

14. ἡ δὲ κεφαλὴ αὐτοῦ καὶ 

1. 

ἐνδεδυμένον ᾿ ποδήρη καὶ ᾿ περιεζωσμένον πρὸς τοῖς μαστοῖς 

αι τρίχες λευκαὶ ὡς ἔριον λευκόν, 

ὡς " φλὸξ πυρός " 

ἰδ, 18, χίχ. 12, δίς. 

1ΈΟΣ ἃ ἰδῖς ναζίδης (αι τρ. λ. ὡσει ερ. και το ἐνδ. αντον λἈ. ὡς χιων), οοπίοτπλης 
τπε νψογάβ τὸ Πδηΐεϊ, οἵ. ϑίπιοοχ ἴῃ Ε χρος.ὃ 

βία, δ8 ἰπ Επ. χίνί. 1τ-ὅ (ψνβετε ἴἢς ὅοη 
οὗ τιλη δοςοπιραηΐεβ αοά, ψῆο, δ8 ἴδε 
Ηεδά οἵ Ῥαγβ, δὰ ἃ βεαὰδ “"“ψῃϊϊθ 88 
ψ 001") δῃηά 44:ε. 154. χὶ. 1. ὙΠε ἀϊβῆςυ!ϊα 
ὅμοιον ἰβ8 ἰο ὕε οχρίαἰπεά (νι ΝΊε, ἰ{. 
127, 223, 227) 88--ὡὼς (ἰϊ. 18, νὶ. 14, ἰχ. 
7, 8, χχί. σχ) οἵ οἷον, “ Βοπηειπίηρ ΠΚα,᾿" ἃ 
Ἰοοβε σι υςτίοη οὗ τῆς Ηεδ. (“ αἡ δέτε 
βειι δῖε ἃ πουβ, ὰπθ Βογηπιε"). Τῆς 
ψ»ΒοΪς ρδδββᾶψζε ἱἐυδέγαϊε: (ἢ τυτὶτετ᾿ 8 
Βαῦϊς οὗ ἀεβου θη ἂπ οὔ͵εοὶ οὐ Ῥεσβοη 
ΌΥ δΒελρίηρ ὕρ ᾳυδ!τίεβ υυἱπους βιγίοι 
τερατὰ ἴο παῖυγαὶ οἵ ρτατγηπιδίϊςαὶ οο110- 
οδιίοηθ. ποδήρης (βο. χιτὼν οτ ἐσθής), ἃ 
Ἰοὴς τοῦα σεδοδίηρ ἴο ἴῃς ἔδεϊ, ννᾶβ δῃ 
οτἰεπίδὶ τηᾶγκ οὗ ἀϊρηιῖν (ςγ. οα ἱ. 7, δῃά 
Ἐσεῖκ. ἰχ. 2, ἱὶ, υΧΧ), ἀεποιίηρ δῖρῃ 
ταῦῖϊ οἵ Οβῆςε βυυςοἢ 48 ἴπαὶ οἵ Ῥαγίμίδη 
Ἰάηρβ οἵ οὗ ἴδε 1ενν ἢ Βἰχἢ ῥγίεϑε ψνῆο 
ΌΓε ἃ Ρυγρῖε οὐς. Ηἰρδ φίγαϊηρ (ἢ 
ἃ Ὀεῖε }) νῶβ ἃποίπεσς πιδλεὶς οἵ ἴο 
Ῥοβίιίοηθ, υδιια!ν τεβεσνοὰ ἴοσ Τεννΐβ 
Ῥείεβιβ, (που ρῇ ἴῃς Ἱταπίδπβ ἐγθαυεμ]ν 
ἀρρεδίεά το τπεὶγ ἀεἰεἰεβ 48 “" μἰρῃ-οίγι" 
(ὁ.4., τελὰν ἴον δεξί -- οὕ Ὑδβϑῃξ χν. 54, 
57. ““αγᾶ οὗ τῆς ροϊάξη ρίγάϊα, δἰρῃ- 
ὮΡ αἰτάεά, ευνς πηονίηρ, 88 ροννγεσῆι ἴῃ 
Βονεγείρῃ 48 ΔπῪ δυβοίυϊς βονοσζείση ἴῃ 
τῆς νοτ] Δ"). Τῆς ροϊάδθη θυςοκΚΊε οἵ π' 
ΨΆ8 ρὰ οὗ τῆς ἱπβίρπία οἵ ΟΥΑΙ, ἐπα 
18 φίλοι (1 Μδος. χ. 8, 9, χί. 58. Τῆς 
δυῖπος τἢι18 πιῖίχεβ τουδὶ ἀπά βδοδγάοίδὶ 
οοἴουτβ οἡ ἢΐβ ραϊεῖϊε ἰο Πεὶρῃίθη δε 
τηδ)εβῖν οὐἨ ΟἸγίβι᾽᾿ Β ἀρρεᾶγσαπος. Ν εῖν, 
ξοϊ ἄτη (85 ἴπ Ἰταπίδῃ Ἂβοῃδίοϊορυ), σλέη- 
46, το κέ 6---ἀτὰ ἴῃ υ8014] Δ )εςνεβ ννϊοὮ 
Ὡς επιρίουβ [ῃγουρβους ἐς ῬοΟΚ ἴογ ἴδς 
ἐταπβοεηάςηις Ὁ]1188 οὗ ἴῃς [ξε θεγοηάᾶ δηὰ 
1ἰϊ8 Βεανδηΐν τεπϑηίβ; “ οϊἄεη " παά βεθη 
υδεά αἰγεδάυ ἰη σεῖς ἃ8 ἃ βυποηγτη ἴοσ 
Ῥτεςίουδβ, Ἔἐχοο] πὶ, ἀϊνίπα. 
εσ. 14. ὡς χ΄; Δῃποῖποσ ςοηνοπίοηδὶ 

δἰ πλ}]ς ἴοτ οοἱεβεῖαὶ δείηρβ, ἡἧ κ- κι αἱ τ᾿, 
ἃ ΡΙεοπαβιὶς εἐχργεβϑίοῃ; εἰἴμεῖ -Ἔ "" δὶδ 
Βελά, ἐς. Ἦΐβδ Παῖς," οἵ “" ἢἰ8 ἔοσεπεδάὰ 
δηὰ ἷβ δμαὶγ᾽" ; βοδιζεῖνυ ἃ βεηάδιδᾶγβ ἴοσ 
“ἢ6 δΒαίςσ οὗὐ (δῈ δελά" (Βεηρεῖ). 
]εν θὰ ττδάϊίοη ται οπδιβοά τῆς να 

ἶν. 316.318. 

δδίστβ ἱπίο ἃ ὑτοοῦ οὔ Οοάβ δον! υ 88 
ἃ Μίδε οἷά τεδοῆεγ ((Βαρ. 14, οὐ. Ῥεον. 
χχ, 27 ἴ), δπὰ τῆς ᾿δηϊεϊ- ν᾿ βίου πιῖρμς 
βιρξεβὶ ἴδε ἔπε ραγσδάοχ Ὀεΐνεε τῆς 
ἀϊνϊηε ἐποιρν ἀπά 118 ἀρράγεης βίρτι οὗ 
ὙΘΆΚπε88. Βυΐϊ δβυςἢ ἰγϑι8 ἀγα ὑῬχγοῦΔ ὈΪΥ 
Ῥοειίοαι, ποὶ δ!]εροσγίςδὶ, ἴῃ ]οΒη 5 νἱδίοη ; 
δεν δοάν ἔστε Ὠ18 σοποερείοη οὗ 7 ε808 88 
ἀϊνιπε. [π Εργυρθδη ᾿πεοϊορυ ἃ βίπλῖ δ 
γαῖ θείοηρβ ἴο Απὶ δεν δεδλιϊβοδίίοη. 
Τῆς ψΠο]ε οοποερεοη οὗὨ ἔπε τηεββίδῃ ἴῃ 
ἴδε Αροοδίγρβε γεβεδ!εβ δῖ οὐ πε 
ἱπ Εποοξ (ϑιπ τυ άςε8, χχχυῖὶ.- ̓ ἰχχὶ.), νετε 
δε 4180 ροββεββεβ ὑγε-εχίβίεπος 848 ὅοη οὗ 
ταδη (χἰν 1.) 818. οὐ ἢ18 ἴἤσοης οὗ βίοσυ 
χὶν. 3) ἴοσ Ἰυάρτηεηϊ, τυ]εβ 11 πηθῇ 

ἰϊ. 6), δηὰ β'δυβ ἴδε ψἱοκοά σε τ86 
νοτγὰ οὗ Πὶβ τοῦτ (ἰχὶϊ. 2); ὃδυϊ (δῖ8 
Ἁτιου ας ἰγαηβίεσεπος ἴο ἴῃ πλεδϑίδ ἢ 
ἔ 14, 17, 18, ἰϊ. 8, χχὶΐ. 12, 13), οὗ ψῃαὶ ἰ5 
ἴῃ Πδηΐεὶ ργεάϊοδιεά οἵ (οὐ 88 ἴπε ννοτγὶ ἀ- 
Ἰυάρε, δεεπὶβ ἴο ἔοση ἃ βροοϊ βοδῖν Ν.Τ. 
Ἰάδ8, υηπιεάϊαιεά ἀνε ἴῃ Ἑποςἢ (χὶνὶ. 1), 
ἈΙεπου ΚΒ δε δϑδοοίδιίοη οἵ ῥγί εβε νυ δπὰ 
)υάϊοίαί δεισίαῖϊεβ νὴ τῆοβε οὗ τουδῖν 
ΨΆΒ ΕΑΒΥ ἴοτ δῃ Οτίθηϊδὶ (1 ἰ8 ὑγεάϊςαϊοά 
οὗ {δε πγεβδίδ ἢ: ὃν ]οπδίμδη Ὀεη ἴδε ου 
Ζεςἢ. ἱν. 12, 13). ὡς φλὸξ πυρός, [ἰκα 
51δν. Επ. ἱ. 5, το Ὀλδη. χ. δ; ο΄. ϑυεῖ. 
Απνρπϑί. 70, “οουοβ δαῦδυΐϊξ οἶλτοβ εἴ 
πἰπάοβ, χυΐδβ δἰαπὶ εχ βείπ)ασὶ υοἱ υἱέ 
ἵπεβδε φυϊἀληι ἀϊαϊπὶ υἱροτίβ ; σαυάεθαι- 
αυε 5 ᾳυΐβ 8:0ἱ δοσίυβ οοηιυεπεὶ αυδδὶ 
δὰ ἔυϊροταπιὶ 8018 αὐἱταπὶ βυραγτίεγει "". 
Ὀἰϊνίπα Ῥεδυν ννᾶ8 ψεπεγα!ν τηληἰ εβιεᾶ 
(Ννεγς. 4τη. ν. 647 [)) ἰπ ρονίης εγεδ ([π- 
βἰρῃς δἀπὰ Ἰραιρηαθοο) τε ςουπέεηδηςα 
δηά ἴδε νοῖςε; Βεζε αἷβο (νεζ. 15) ἰῃ ἐεεὶ 
ἴο ογυ βῆ 411 ορροβίιίοῃ. ε πιεββίδ ἰδ 
ποῖ ογσονγπαά, ἤοννενετ (οἷ, ἰαῖοτ, χίχ. 12). 
Χο τε ϑοσηδ σά (45 γεῖ υπίἀεηπεῆςα) πγεῖδ] 
ψΒίοἢ κἰοαπιδὰ αἴτος βυλεϊηρ. ΤΠ τηοβὲ 
Ῥιοῦδίς πιεαπὶπρ οὗ πὶ8 οὔβουσε πγρσίὰ 
ἴοττη ἰ8 [μδὶ βιρρεβίεά Ὀγ ϑυϊάδλε: χαλ- 
πολίβανον " εἶδος ἠλέκτρον τιμιώτερον 
χρυσοῦ, ἔστι δὲ τὸ ἤλεκτρον ον 
χρυσίον μεμιγμένον καὶ λιθείᾳ (ἥλ. 
δοίυδ!ν οσουγτίηρ ἰπ ΕΧΧ, Ἐσεῖς 1. 27)... 
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15. καὶ οἱ πόδες αὐτοῦ ὅμοιοι “ χαλκολιβάνῳ, ὡς ἐν καμίνῳ ν". ἀν {, 

πεπυρωμένης "ἷ 
καὶ “ ἡ φωνὴ αὐτοῦ ὡς φωνὴ ὑδάτων πολλῶν " 

ΤΧΧ). 
ν" Ἑ σεῖς. ἱ. 

τό. καὶ " ἔχων ἐν τῇ δεξιᾷ χειρὶ αὐτοῦ ἀστέρας ἑπτά - 4 Ἐδὰ. νἱ 

καὶ "ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ ῥομφαία δίστομος ὀξεῖα ἐκ- χ Βέοι, ρις. 
ΓΘ68. 

πορευομένη" 
καὶ "ἡ ὄψις αὐτοῦ ὡς ὁ ἥλιος φαίνει ἐν τῇ δυνάμει αὐτοῦ. 

1]. Καὶ ὅτε εἶδον αὐτόν, "ἔπεσα πρὸς τοὺς πόδας αὐτοῦ ὡς γ τέκον 

νεκρός " καὶ " ἔθηκεν τὴν δεξιὰν αὐτοῦ ἐπ᾽ ἐμὲ λέγων, “Μὴ φοβοῦ" 

« Ἰυάᾳ. ν. 31, ϑἷαν. Επη. ἱ. 5, χίχ. ἱ.. Δ ἴδ. νἱ. 
81δν. Ἐπ. ἰ. γι8, ΤΟΙ χί!. τό, Αἀά, Εειδ, χν. 15, 

1 πεν 

ἐϊ, 8, ψ΄. 
ΚΕ 

10, διά 
88.Χ]Χ.2. 

Ὅμω. νἱϊΐ. 17.18, χ. “7.10, ἘΏ. χὶν. 13.14, 19, 24-25, 
αἴϊ. χχν. 4. Ὁ Πδῃ. χ. 1:0, 12. 

ι (ΡΟ, εἰς., Απά., Ατ., 80 ΑἹ., ΝῊ τηᾶγρ.) αηά πεπυρωμενω(;ϑ, πιίη., 
νᾷ., 88}., ὅγτ., 5.. Αἄβεἴῆ., Νὶςῖ,, βο ΤΊ, Β].» Ββ8., ΗοϊτΖη.) βεεπὶ νατίδπί οοτσθοῖοηβ οὗ 
τῆς οτἱ φίηα! ξεηϊεῖνε πεπυρωμέενης (ΑΟ, 80 1,40}, Ττ., 
ἅς ἔογπδοε ἰξπθᾶ. 

ΤὮς τεΐεσεηςα ἴμδη 8 [Ο ἀπΡοΓ οἵ ἴο Βοπ16 
Ποτηροβίξίου {κὸ Ὀγᾶββ οἵ (ςορρετὴ) ὕσοῃζε; 
ΟὨΪΥ, ἰξ ςοπιδίηβ ρο]ά (ο,. νυΐξ. Ξε αυτίοῃ]- 
οὐπὶ, ἃ ναϊυδῦ!ε δηὰ ρ᾽εαπιίηρ πιεῖδ]). 
Αδδοῖξ (201) 8668 ἃ οοσγυριίοηῃ οἵ βοπια 
Ρῶσαβε ἰἰκε χαλκὸν ἐν κλιβάνῳ, ἢ ]1ε 

οἴμεῖβ βυρμρεδὶ χαλκός Δηά 1. (ἰ.ἐ., 

εἰονίπρ ννμΐεε Ὀγαβ8). Ηδιυββί εἴτε νουἹά 
ὕροη ἱπαάεαυδίε στουπάβ οπχὶς ὡς ἐκ. κ. 
πετ. (210-24). 

Ψνες. τ6. ΤΏ οᾶτε δηᾶ Ἴοπίσοὶ Ὄχεῖ- 
οἰδοά ὈγῪ Ομείϑβι ονεῦ ἴῃς σμυτοῃε8. ΟὨΪῪ 
οοτης οσννασὰ δἵξεγ τῆς βυρρεβίίοηβ οὗ 
τηλ᾽εβίν δηὰ δυϊμουϊ εν (13-15) ὙΠΟ ἢ 
ο!]οννεά τῆς ἸὰβΆι εἰ οὗ σὨΠεῖν 
σεηῖγαὶ ροβιϊίοη (ἐν μέσῳ) δπιοηρ [μα 
οδυτοῆεβ. ΟἿ ν. 6 (ἐν μέσῳ) ἴος Δηοῖμες 
τεΐεσεηςς ἴο ΟἸ τε ̓ Β ςαπέγαϊ δυϊποσίτυ--- 
ἔχων, κιτιλ. Εοτ ἴδε δβίγοϊορίςαὶ Ῥϑοῖς- 

Ουπά οὗὨ (8 ἤρυτε, ε΄, 1 γεπιίαβ 24 ἔ. 
6 ἰγαάιτίομαὶ βυτηροῖ, οὔ ὑνϑίοῃ δ 

ἱπιετγρσείδείου ἰβ ρίνεη ἰδίεγ (νεσ. 20), 
ῬΙΟΡΑΟΪΥ τείεσσεά τὸ τῇς βενεη ρῥἰδηεῖβ 
ταῖμεσς ἴδῃ ἰο ἴδε Ρ]εἰδάεδβ οἵ ΔἢΥ οἴ βοσ 
ςοπβιοϊδιίοα. {πε ἀεβοσιρεοη 18 ἴο ΡῈ 
νἰβυδ]βοά, τῆς βενθὴ βίδιβ πΊΔῪ ὃ6 Ρίο- 
τυτεὰ 48 ἱγίπρ οὔ ΟἿ γίβε β ραΐπὶ ἰπ τῇς 
ἴοττη οὗ ἴῃς βέδτβ ἰῃ ἴῃε οοπδιοϊ]διίίοη οὗ 
ὕτδϑα Μα͵ος ί(α, κιτλ. ΒΥ ἃ 
νἱνίά οδ]εςε[ἔγίηρ οἵὗἨἁ ὼ1πε ἀϊνίπης ψνοτά 
(ςοττεβροπάϊηρ ἴο παῖ, 4.5.» ἐπ 188. ἰχ. 
8 ἢ, ἴχ. 4, δῃηὰ βυρρεδίεά ὃν ἴδε ἰοηραε- 
διιαρε δρρεάγδηςς οὗ ἴῃς βῃοτί Κοπιδῃ 
βυνοζὰ οὐ ἀδρρετ), ἴῃς ἤφυτε οὗ ἴπ 6 5πδτρ 
δννοζὰ ἰβϑυίΐῃρ ἔγοσῃ ἴῃς πηου ἢ ἰΒ ἀρρ δά 
(ἰπ Ῥβ. 80]. χνὶϊ. 27, 39, 48 μετα) ἴὸ ἴδε 
τοεβϑίδῃ, 45 ἰπ 7ενν δἢ ἰἰξεγαίυγε τὸ αοά 
(Ρ8. οχὶχ. 6, εἰς.) δηά ἰο νυϊϑάοτῃ (38. 
χνίϊ!. 15), εἰβενῆεσε ἴο ἰδς λόγος τοῦ 

Η, ΝΥ" 8., ϑνν. Ἐ-τΡε, τ βίους 

θεοῦ (ΗεὉ. ἱν. 12, τ. Αρος. χίχ. 13-15) : 
ΟἸγῖβὲ β ρονγεσ οὗ τεριοοῦ δηά ρυπίβῃ- 
τηεηῖ ἰ8 ἴὸ ΡῈ ἀϊγεοϊεὰ ἀραίηβε ἔπε σδυτοῦ 
(ἰ. τ2 ἢ) 848 ννε]] δβ δρδίηβι μ6 ψνου]ὰ οὗ 
Βεοδίμεῃ ορροβίτίοη (χῖχ. 21, ψῆεσε ἴῃς 
«ταῖς ἰδ ἀτ ΒΕ: 1} τῆοσε ἀρργορσίαε). ΑΒ 
ἃ Ὠἰπηθυ5 οἵ εογομαέά γαάιαέα βοτιδιϊ68 
οτονηθά [86 εαρεσοσ (“ ἱπια χα ἀδβ ΓΑ γῸ ἢ 8 
Ἰυτιΐπευχ 40} ἰΙδῆςε δὺς ]ε τηοηάς,᾽" Βευτ- 
116), 50 ἴῃ ἴδλςε οὗ ΟΠ τῖβι (ὄψις 85 'π Ἰοῆη 
χὶ, 44, οὗ. Ὀεῖονν, χ. 1) 18. ἀρεὶγ ἰεγπχοά, 
ἃ8 ἰπ ἴδ υδυ4] ἀεβοείρείοη οἵ δηραεὶὶς 
νἱἰ ἰδ πῖβ (τ68..), Ὀτρδς δ8 βυπβῃϊπε υὑη- 
ἱπιεσοερίθα ὉΥ πιῖδὲ ογ οἱουάβ. ΤὨΪϊδ 18 
τῆς οἰϊπιαχ οὗ ἴῃς ἀεἰπεδίοη. 

Ψεῖ. 17. ἕκεσα κ-.τιλ., ἴῃς Ββίετοο- 
τυρεά Ὀεδανίους (ογ΄. Νυπι. χχὶν. 4) ἴῃ 
βυς! δροοδίγρεις ἔγαῆςεβ (ὟΝ εἶπεὶ, 129, 
182, ΕΚ. 7. 375 δ ; ἴον ἴδε ἵεῖτοσ οὗ 
δρί ϊυλ] ἐχρεγίεπος οὕ. Θ΄ Δ. 1ετ᾿ 8. 1Ἰπ68 : 
«ΘΟΒΤΘΟΚΙΟΝ ἰδὲ εβ Ὀείπες νν δριμεῖς 
] ϑίεγθ!ς μεθ Οεἴάββ σὰ βευπ ") ; [εβ08, 
Βονανεσ, ἄοεβ ἤοσα ψῃδὲ Μιομδεῖ (Επη. 
Ιχχὶ. 3) οἵ ϑοσης οἴμες ἐπεπάϊν δηρεὶ 
ἄοεβ ἴῃ τηοβὲ [ εὐνϊδἢ ἀροσδῖίγρβεβ. ὙΠεγα 
18. πὸ ἀϊαϊοσυς Ῥαεῦννθεη ἴὰς ρτορῆεξ δπά 
ΟΠ τίβε, 45 ἔδεσε ἰ8 αῆεγνναγάβ Ὀεῦνεεῃ 
Ηἰπὶ δά {με οεἰεβεαὶ δεΐπρβ---μὴ Φ. 
Τῆς τπρ]εῈ τεδββυζάπος ἰβ (1) τὲ τῇς 
τηγβιίεσίουβ, ονεσν ῃ εἰ πιίης Εἴχυγε τενςϑα]β 
88 ομαγαοῖεσ, Ἴχρεζίεπος δπὰ δυϊδοιυ, 
ἰπβίεδά οὗ ρζονίῃρ δὴ αἰΐεπ ἀπθλεῖθ!ν 
νἱβίδηϊ; (2) [ἢς νἱβίοπ π88 ἃ ργαςῖοδὶ 
οὔ͵εος (" ντῖϊε," 90) Ὀεαγίηρ ὕροη δυ- 
ταᾶπ [ἰ{ὸ͵ ἂπά (3) οοηβεαυσπῦν (δα 
τηγβίεσι εβ ἅτε ποῖ Ἰεῆ δ ὈδηΠηρ ἐπὶ ρ π148. 
ΑΙ! τῆς ελτῖγ ΟἸ τ βείδπ γενεϊδεοπβ νὩϊ ἢ 
8τε βεϊζοοηϊαίπεά, ργεβαρροβε ἔπε τγίβεη 
ΟἸγίβε δ μεὶς βουγος; ἴηε Αροοδῖγρβε 
οὗ Ῥεῖίες, Ῥείῃρ ἐγαργηεηίδγυ, ἰ8 παγάϊυ 
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εἶμ, αῆν. ἐγώ εἶμι " ὁ πρῶτος καὶ ὁ “ἔσχατος, 18. καὶ ἐγενόμην νεκρός καὶ 
τὰ ὦ, ἰδοὺ ζῶν εἰμὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων " " καὶ ἔχω τὰς κλεῖς “ τοῦ 

δον 90 θανάτου καὶ τοῦ δου. 
ἁ ΟἹ. χχϊὶ. 

» 16. 
ε ΓΝ χχχνϊ!. 17, 88. χνΐ. Σ ἔ - κλεῖδας (εἰδίης 40). 
δε ἔτανα, δ Ἐοδάοβ Ῥῶμ (1894), 491 ἴ., 673 ἔ. 

19. Γράψον οὖν ἃ εἶδες, καὶ ἃ εἰσὶ καὶ ἃ 

ε σεη. οδὴ. Ἐο; Ἡδάεε -- θαν. οὐ 

1 0") και ο ζων, δἴϊες ἐσχατος, Ψ ΤῈ ῥτὶπηϊεῖνο Γιδἰίη ἰοχὶ (Ρτ., Τίς.» Βεδέυϑ, εἰς.), 
Ηδυβ8). 218-220, ὟΝ εἢ. ὙΠε Ἰνοσγάβ (ἃ τηδυρίπαὶ ρίοββ., ἔγοτῃ και ε. ζ. ε. ἢ) ἅτε πιοῖὲ 
1ἰΚεῖν το βανα Ὀδεη δά ἀδὰ (απὰ τεϊαἰπεὰ ἴοτ [ποῖγ Ὀεαγίηρ οα ΟἸτίϑι᾿Β ργε-εχί βίεποο) 
τῆδη οτἰτεᾶ; τον δἀά ποιπίηρ ἴο ἴ8ς βεῆβε οσ σοπεηυ!ν οὗ ἴΠ6 Ρδβδβᾶν. 
εχργεβδίοῃ ἰβ υϑεά οἵ Οοά ἰπ ἱν. 9.10, 88 οἵ Ὑδῆνεϊ ἰῃ ΟἹΤ. 

ε. Τῇε 
δ ὁπ). και (“1 ο ζων 

νγᾶβ ἃ τηλιρίπαὶ ποῖθ, ἰξ νουἹά εηἴεν τῆς τεχὶ δὲ ἤγδει νἱῖμουι και,᾽" Βἰπιοοχ). 

8ῃ ἐχοορίίοη ἴο ἴῃς τυ]ε. ὙΠα ῥγαβεηὶ 
νἰϑίοη ρῥεεϑεηῖϊβ Πίπὶ 48 βυρεσῃυπΊδλῃ, 
τασβϑίδηϊς, τὰ} Πα πὶ ἀπά ἀϊνίηε. Βυῖ τῆς 
νυτιϊε 18 ομαγδοϊοσιβεοδν ἱπάϊ εγεπὶ ἴὸ 
τῆς ατγιϊβεὶς δσγοσ οὗ πιδκίηρ Οἢ τί 5. τρις 
Παηὰά δ οποε Πποϊά βενεὴ βίδιϑ ἂἀπὰ δὲ 
Ἰαϊά οἡ τε βεεγ (τό, 17). (Οὐ. ἴπε ὅπὸ 
ΔΡΡΙΙοδεΐοπ οὗ {πε ἐο]]οννίηρ Ραββαρε Ὀγ 
Μηΐοη ἴῃ Πἰ8 “ Κεπιοπβίγδηι 8 είδηςε "᾿. 
Τῆς “ΠΟΙε ἀεδβοτγίριϊοη δῆβννεῖβ ἴο νῃδὶ 
18 τοιτηοά, ἴῃ πιοάεσγῃ ρβυομοίορυ, ἃ “ Ρῆο- 
ἔβιη ᾽». 

γες. 1:8. Νοῖ “ἴξ 8.1, τῆς ὅτει πὰ 
δε [1851 (Ὡς ἢ νου] τοαυΐτε ἐγώ εἰμι 
Ῥείοσγε μὴ φοβοῦ), Ὀυχὲ “1 πὶ, εἰς. ᾽" 
ΤΠε εἴεγηδὶ ᾿ς οὗ τπε ἐχαϊ εὰ ΟἩσίβε [5 ἃ 
ςοπηΐοτε ὈΟΙΒ ἱπ πιεϊμοά δπᾶ τεβυῖε; 
ἐγενόμην νεκρός (ποὶ ὡς ; τολ]Υ ἀεδ4), 
8΄18 εχρεζίεπος δββυσίηρ τῆδη οὗ βυγη- 
ῬΑῖῦΥ δηὰ υπάετβιαπάϊηρ ; καὶ ὺ, 
κιτιλ., δ᾽8 νἱοίοτν δπὰ δυζβουυ ονὸῖ 
ἀεδιμ τα δββυζᾶπος οὗ δὶβ ροννεσ ἴὸ 
σεϑους δῖβ οὐνὴ Ρεορὶς ἴτοπιὶ [88 ρτίπι 
Ρτίβοη οὔ ἴῆες υπάετννοτ! (Ηδάεβ, οἷ 
3 Μδοιο. ν. 50, ἴῃς ἱπεεγπεάίϊδις αροάς οὗ 
τὰς ἀελά, Ῥεὶῃρ 48 υδυ8] ρεγβοηϊβεά ἰπ 
οοπησχίοη ἢ ἀεατῃ). Α Ὀαοκρτουηὰ 
ἴος 1818 σοποερίίοη [168 ἱπ τῆς ρῥσιπλ να 
ἰάεα οἵ ]δηυβ, οτἱρί παν δὴ 118] δη δυη- 

88 ἴῃς Κεγ-Ποϊάεν (οὐ. Ονἱ Δ᾽ 8 Ῥακέξ, 
1. 129, 130, Ηος. Οαγηι. ὅ6:ε. 9, 10) ννῆο 
οβϑης δηὰ οἷοβεβ τῆς ἄδυ (βιη - ἀδυβ 
οἰδυίρεῦ, ταῖπεν ἴδαὰπ ἴῃ Μιτηγαίβε 
ΨΨὨϊΟἢ ΟἾΪΥ Κπενν Κεγβ οὗ πεᾶνεη, οἵ 
'ἰπ Μαπάφββδῃ τεϊρίοη (Ὁπεγηεβ Βέδίς 
Ῥγοδίεμιξ, 1ο2-τοῦ)]. Τῇ Κα ψὰδ ἃ 
παῖυγαὶ Οτίθηιδ] βυτηθοὶ ἔος δυϊποσῖν 
ἂπά ρον (ο΄. ἱπ τδῖ8 θοΟΚ, 1. 7, ἰχ. αὶ 
χχ. 1). [εν βῃ Ὀεϊϊεῦ (βες Οἰτγόσεσ, ἱ. 
377-378) δβδίρπεὰ ἰἄσγεθε Κεὺβ οἵ ἔουσ 
ἐχοϊυδίνεϊγ ἴο αοὰ (" αυοβ πεαὰς δηρεῖο 
πεῖνα Βεσδ Ῥῃΐπο σοσησηϊ τ ") ; [ἢ 686 ἰη- 
οἸυάοά, δοοοτάϊηρ ἰο ἀϊβεγεπὶ νίεννβ, 
“ οἷδυὶβ βερυ]οπογυπι," “οἷανὶ8δ υἱίδᾶς,᾽ 
“ οαυΐδβ γεβυγγεοι οηἱβ τηοσίποσγυσῃ . ΤῸ 
Δϑοσίδε 1ἢ 8 ἀϊνίπα ρῬγεγοραῖίνε ἴο [68118 88 
τῆς ἀϊνίης Ηετο γῆο Βαά πιαδιεσθὰ ἀδξαῖῃ 

ἰ8, τπεγεῖοσες, δηοίθοσ ποίδοϊς ἐδδίυσε 
ἐπ τῆς Βιρῇ ΟΠτγβιοορυ οὐ τδῖ8. Ὀοοῖ,. 
Ἐοτ ἴδε ψβοῖς οοηςορίίοη βες Ε. Β. ἢ. 
οἕ. ἱχῖν. (ΗΔ σεπίυγυ Β.0.})}: “1 πὶ 
Ὑεβίεσάδλυ δπὰ Το άδν δηὰ Γο-πλοστονν 
κν ν 1 δὴχ ἴῃς 1 οτγὰ οὗ ἴδε πγεπ ΠΟ ἃγα 
ταϊβεὰ δραὶπ ; ἴδε Τοστὰ νο σομλεῖῃ 
οσῖ ἔτοτῃη ουἱ οὗ ἴῃς ἀδγκηςββ.᾽᾿"" [Ιε ἰβ 
ϑαβεὰ οπ ἴδε ἱπεορῆδην οἵ πε Αποίεπε 
οὗ Ῥαγβ ἐπ Ῥδῃ. νἱῇῖ. οἴ. (γεῖ ο΄ χ. 5, 6), 
ΨῈΟ Ὀεδβίοννβ οἡ ἴδε ἰά68] [βγδεὶ (ὡς νἱὸς 
ἀνθ.) ἀοπιίπίοη. Ιοῆπ οςἤδηρεβ [Πἰ8 ἱπίο 
ἃ ΟὨ τί β'ορῆδην, κα (πε ἰδέετ [εἰν 8ἢ ἔγα- 
ἀϊίοι ννοἢ βὰν ἰῃ νἱὸς ἀ. 4 ρεογβοῃδὶ, 
ἀϊνίπε τηβββϑίδῃ. ὙΠεη οπς τσεπιθθοτα 
ἴδε δοῖυ] ροβίτίοπ οἵ αθαϊσβ, [πε Ἴοπῆ- 
ἄεπι [Αἰτῇ οὗ βιο ρδββαρεβ ἰ8 βεεῃ ἴο 
αν Ὅδεπ [{{||6 βῃοζὶ οἱ τῃηαρηίβοςηϊ. 
Το ιπὶ8 ΟΠ τίβιίδη ὑσορῃεῖ, βροκεβγηδη οὗ 
ἃ τῆεζα τίρρ!]ς Ὡροπ ἃ βίηρ]ε ψᾶνε οἵ ἀϊ8- 
βεηῖ ἴῃ ἴδε Ὀγτοδά οὔεᾶῃ οὐ ραρδηΐβῃι, 
᾿ἰδίογν ἂδπά εἼχρεσζίεηος ἢπά ὑπην πὰ 
ταεδηϊηρ πόονῇετε δαὶ ἴῃ ἴδ 6 Ρεΐβοη οὗ 
ἃ ὉΪΔπΊε ε88 ΟΔ]1}]1δπ ρεδβαηΐ 8Ὸ Ππαὰ 
Ῥειίβῃεδ 48 ἃ οτίπιίπαὶ ἱπ 6Θγιβδίοζη. 
80 ψουὰ βυοῦ εαγὶν ΟἸγίβιίδη ἐχρεοῖδ- 
τἰοηΒ ἀρρεᾶσ ἴο δη ουϊδίάεσ. Ης ψουἹὰ 
ὃς βίαρρετγοά ὃν τῆς εχισδογάϊπασυ οἱ πιβ 
δάναποεά ου Ὀεδα]ῦ οὗ ἰϊΒβ Οοά ὃν 85 
ἀϊτηϊπυῖίνα βεοῖ, ρεῖῆδρβ πιοσὲ πη 
βίαρρεγεά ὃν {πε ργορῆδου ἴζδι ἱπηρεσίαὶ 
αὐ αν νοῦ ἴδε νἱβῖ]ς δηά ἰην βὉ]6 
νου άβ ἴδ υἱεϊπιδιεῖν πὶ ἴπ6 Παπάβ οὗ 
118 ἀοίεν, γῆοβα ρόοννεσ ψγ28 ποῖ 1Ἰηγϊτοὰ 
ἴο πίθ οὐνὴ δάπεσεηίδ.-- - ΟΠ τ βιορῃδηΐεβ 
ψεῖῈ σοπηηλβϑίοηβ εἰἴμεσ ἴο ῥγδοῖῖοδὶ 
βεινίος (Αςῖ8 χ, 10, εἴς.), Οτ, 88 ἤεσβ, 80 
ςοτηροϑίτίοῃ. 
Με σ. 19. οὖν, δἱ ἴῃς οοπιπιαηὰ οἵ Πίτη 

ΨῆῸ Π48 δυὐϊποσίυ ονασ ἴῃς οἵδε νογὶἃ 
δηὰ τῆς ἔπίατε (τεβυγηίῃρ νεῖ. 11. ΠΟΥ 
ἴδαι ἐπε Ραγαϊγβίῃρ ἔξασγ οὔ νεγ. 17 ἢδ5 
δδεη τεπιονοά). [πα ἴδε δαῖδοσ οὗ 41} 
Ἐϑάτγαβ, [πὶβ ρσορδεῖ ἰβ ἴδ πιοσε ἱπίεγεβιίε 
ἐπ Πιίβίοσν ἐπαπ ἱπ τε οῇτοποϊορίοδὶ 
Βρεου δι οηΒ ννϊς ἢ εηρτοββεᾶ πλδην οὔ τμα 
οἷάες δροοαδϊυρεῖίβιβ. Τῆς β8εηϑ8ε οὗ γράψον 



18---2ο. ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΏΑΝΝΟΥ 347 

μέλλει γενέσθαι ' μετὰ ταῦτα. 20. ἢ" τὸ μυστήριον τῶν ἑπτὰ ἀστέρων Β Απδοοϊου- 
οὖς εἶδες ἐπὶ τῆς δεξιᾶς μου, 

ΔΈοσ γινεσθαι [1,υκς χχί. 36] 

ἴδοῖ, μ -- 
καὶ τὰς ἑπτὰ λυχνίας τὰς χρυσᾶς --- Ἐοτο. βεῦ- 

ἔστεξ. δῖ- 
ἐτδοιεὰ ἰηΐο ςδβὲ οἵ οὕς δἴϊες εἶδες. 

«Α, ΣΙ, 38, εἰς., Απάς, Ατεῖδ., ΝΗ, Β8., Β]., 
ὅϑ'νν,.,ὄ [υ80}.) τεδά γενεσθαι (Σ ΟΟΡ, εἴς., Αηάραὶ͵ ΑἹ. Τί., Νν8.). 

κιτιλ, 8 ποῖ, υυχῖϊς 16 νἱβίοῃ δἰγεδν 
βεεη (ἃ εἶδες, ;. 10-18), ἴῃ ρτγεβεπὶ (ἃ 
εἰσὶν, ἱ. 20ο-ἰϊϊ. 2ο, ἴδε δἰδίες οὗ (Πς 
Τδυτοδεβ, πηδίηἶν οοποεϊνεοὰ 48 ἰξ εχίβίβ 
ποῦν δῃά Βεσα), δηὰ ἴῃς ἔυῖυγε (ἃ μέλλει 
γενέσθαι μ' ταῦτα, ἱ.ε., νι τ ), 848 
(δουρῇ τε νοσγὰβ νεσε ἃ τουρῇ ρζο- 
δτάατήτηε οὗ ἴδε ψῆο]ς ὍΟΟΚ; ποῖ, 88 
οἴδεσ δἀϊίοσϑ (6... ϑρι112) υποοηνί ποῖον 
Βιρρεβι, 8 ἃ εἰσὶν -Ξ “ νν7ῦδϊ {Πεγ πηεδη,᾿" 
ερεχερεῖίς οὗ ἃ εἶδες, οἵ εἶδες ((7΄. χ. 7, 
χν. 1) ἴῃ ἃ πίυτε ρογίεςι βεῆβα (ϑε ννυη). 
Τῆς ([οἸονίηρ οδαρίετβ οάπποῖ ὃς τε- 
ξατιάθα τηεγεῖν 88 ἱπίεγργείδιίομβ οὗ ἱ. 
1ο-τ8, δπὰ τῆς Ἰυχιαροβίείοη οἵ μέλλει 
γεν. (τότ ΧΧ οἵ 138. χίν ϊϊ. 6) ἄχεβ ἔπε 
το ροσαὶ τηεδηΐπρ οὗ εἰσίν Πεῖε, ἌἼνδῇ 
ΔΙπουρἢ ἴῃε ΟἸΠΕΓ πηραηΐηρ ΟΟΟΥΓΒ ἴῃ ἃ 
ἀϊδετεπε οοηΐοχε ἱπ νεσ. 20. Βεβίάεβ, 
ἷ. 1ο0-1 18 ουξ οὗὨ 411] ὑγοροσζεοη ἴο ἰῃς 
οἴδες ὕννο ἀϊνίβίοηβ, ἴο ννῆϊςῃ ἱπάεςὰ ἴἰ 
ἔοττηβ ἃ ὑσίεζ ργεϊυάς. Τῆς τεᾶὶ βεῆβα 
8 τῇδλι δε ςοηίεηϊβ οἵ (ἢς νἱβίοη (εἶδες, 
ἴεε βλέπεις ἰπ νεῖ. 1, Ῥείῃρ ῥζοϊερεὶς) 
ςοπβίβε οὗ ψῆδὶ ἰβ ἀπὰ ψνβδὶ ἰβ ἴο Ὁ6, 
ῆεβε αἰϊνίβίοηβ οἵ ρσγεβεὴς δηδ δπυγα 
πάει γίηρ 186 ΨΠοἷαῈ βυθβεαυςεης Αρο- 
οαἶγρβε. ὙΤῇΠε πεουῖ. ρΡυτ. ψἱ ἢ ἃ Ρἱυγαὶ 
νεσῦ δηὰ ἃ βἰπρυ ας ἴῃ ἴῃς βάπ)Ὲ βεηῖ- 
δἜποςα, ἱπάϊςαϊεβ ἔογοι ̓ν τῆς ἱπάϊβετ- 
δῆοε οὗ {πε δὐΐπος ἰο [μὰ πίςεῖίεβ οὗ 
ἨἩεἰεηίβῆς ρταπηπηασ. Εος ἰἣς ψΠοΐο 
8εεὲ ἤδη. ἰΐ. 29, 30, α'8ο Βδζῃ. ἱ.: “τῇδε 
Τοτά (δεσπότης) μαιῃ ἀϊδβοϊοβεά ἴο υ8 
ὃν {πε Ρτορῃεῖβ {πίπρβ ρᾶβὲ δπὰ ργεβεηῖΐ, 
εἰνίηρ υ8 4180 ἃ ἰδβϑὲε οἵ ἐῆς ἢσβιίγυϊ8 οὗ 
πε ἔπαγε"; νι: “(Ὑ͵ε ουρῆῖ, (δετε- 
ἔοτε, ἴο Ὀς ἐχοθεάϊπρὶν Ἐμδη κα] τὸ {μῈ 
1ιοτὰ ἔοι ἀϊβοϊοβίηρ ἰῆς ραβὲ ἰο υ8 δπὰ 
τηλκίηρ 08 ννῖβα ἰπ ἴῃς ῥγεβεπῆ; γεᾶ 88 
τερατὰβ τῆς ἔπΐυτε ἄνεπ Μα ἅσα ποῖ νοϊὰ 
οὗ υπάἀετβιδηδίηρ ". Μοχαὶ βιϊπηυ]ὰβ ἀπά 
ἀϊβοῖρ! πὸ σγοσα ἴῃς οδ͵εοὶ οὗ δυςἢ νἱβίοῃβ : 
88 Τατγίυ αι ἀδοίαγεβ οὗ τπε Μοσγίδηϊβε 
ΒΘΕΙΒ: “αἱάυσης υἱδίοηεβ εἰ ρΡοπεηΐδβ 
λοίεπι ἀδογβι εἰϊδπη ὑοςεβ δυάϊυπε 
τοδηϊ ξεβίδβ ἴδσῃ βα] υἵδγεβ αυᾶπιὶ σου 148 
(4ε ἐχκογέ. εαϑ5ί. το). 

νεῖ. 2οθ. μυστ. (15 ἰη Ὠδη. ᾿'ΐ. 27, 
ΓΧΧ ; 86ὲ Ὀεῖονν οὐ χ. 7) τὸ “ ἴδια βεογεῖ 
βυταῦο}]". ὙΠεβε ὕνο βυτηθοῖβ, ἄγαννῃ 
τού τῆς ἰογε οὗ οοπίθωροσγασυ ἃροζδ- 
Ἰγρεϊς, ἂγε οσβοβεη ἔοσγ Ἴχρηδίίομι, ραν 
Ὧ5 Δῃ Οὔδουζα ἀπά ἱτηροσίδηϊ εἰειηεηξ ἱπ 

τῆ οτεροίηρ ν᾽ βίο Ψ Πΐςἢ Βα ἴο 6 βεῖ 
ἴῃ ἃ πεν ἰρῆς, ραγεῖν Ὀεσαυβε ἴεν ἀβοσγὰ 
ἃ εἶπε το 4}! μας 10]Πονν8 (εβρεοίδιγν ἴῃς 
Ορδηΐηρ δεοίοῃ, 1ΐ. 1, 5). ἢ βενεη- 
Ὀγαποῆεά ἰαιηρ-ϑίαπά ψᾺ8 ἃ ἔδυ δ 
ΒΥΤΩΌΟΙΪ, ἔγεαυςηεῖν ςαγνεά οἡ ἴδε [ἰπεεὶ 
οὗ ἃ βυπάρορῃαε. Αἱοηρ τ τΠε δἰἵνες 
ἰυτηρεῖβ πὰ οἵδεσ βροὶϊβ οἵ {8 ἰεπιρὶς 
ἰξ πον ἴᾶῪ ἴῃ τῆς ἰεπιρὶε οἵ Ῥεᾶςε αἱ 
Εοτηθ. Τῆς ἤφποῖδιϊ βυτθο βτη, ὈΥῪ 
ΒΊΟΝ [Ὡς ογεββεῖβ βῃϊηΐηρ οα φασί δζε 
τεργεβεηϊεά --- ἰἢ Δποῖπε δβρεοῖ --- 88 
Βεδνεηΐ Ὀοάϊεβ, οοσγεβροπάβ ἴὸ Ῥαὺ 8 
Ὦπε ραζαάοχ δϑουϊ (ῃς ΟἨγίβείδη 1ξε οὗ 
18ε βαϊπίβ ᾿γίηρ μίάάεπ τ ΟἾγίδὲ ἰπ 
οἄ; ὄνδῆ υπβδι βίδοίοσυ σδυτσοῆςεβ, ᾿Κα 

ἴποβε αἱ ϑαγάϊβ δπά [1,δοάΐϊοςα, ᾶἃσα ποὶ 
γεὶ οαβϑὲ ἀννᾶυ. Νοῖς αἷβο {πδὲ ἴδε Ἰίρδει 
δηᾶ ρῥγεβεηῆςε οἵ ἀοά πον βῃΐπε ἱπ ἴῃς 
ΟΠ γίϑείδη σἤυγομοβ, ἡ ἢ1]|ς τῆς Δποδβίγαὶ 
7εν 8 Ἰρπς ἰδ Ἔχε πρυϊδηοά (4 Ἐδβά. χ. 
22): " Τδε Ἰρῆϊ οὗ ουγ ἰατηρ-δίαπά [8 ρυὶ 
οὐἕ . [18 οὐπουβ ἔπαὶ ἰῇ Αββυτίδῃ 
τερζεβεηιδήοηβ ἴΠ6 ολπάεϊδοσγυπι 18 ἔγα- 
4υςπεν ἱπάϊβεϊηρυ βῆδΌ]ς ἴσοτὴ ἔπε βαογοὰ 
βενεη-γαποπεὰ ἴσες οσσονποὰ ἢ ἃ βίδσ 
(Ε. 5. 488); ]οβερῆυβ Ὄχργεββίυ ἀε- 
οἷδτεβ ((πέ. ι1]. 6. 7, 7. 7) τδδὲ τῆς βενεῃ 
Ἰδτὰρβ οἡ ἴῃς βίδπά βἰρηϊβεὰ πε βενεπ 
ΡΙαηεῖβ, ἀπά πδὲ ἴῃς Ὀνεῖνε ἴοανεβ οη 
ἴδε βῃεν-Ὀγεδὰ δῦ ]ε βἰψηϊῆεὰ {πε βέρτιβ 
οὗ τῃε ζοάϊας (Βεἰ]. ν. 5, 5), 116 ῬΏ]Ο 
Βαά αἰγεδλάν ἀΠεροτίοεὰ τῆς Ἰατηρ-ϑίαπά 
{π  ένεη ΡΙΔπει8) ἴῃ φιμὶς δάφγες, 8 χὶν. 

Ὧ18. ουγγεηὶ δββοοίδεοη οἵ με λύχνοι 
νὰ ἀπε ῥαπεῖβ 18 θουπά ὕρΡ τ {Πα 
Δβίγαι οοποερίίοῃ οὗ ἴδε δηρεῖβ οὐ {πε 
ΤΒυγοε8 (ἀγγ. - “ Δηρεῖβ" δβ εἰβεννβεζε 
ἰπ Αροοδίυρβε), ῆο δἵε (ς δΒεανεηῖν 
τεργεβθηϊδίνοβ δη σουπίειρατγίβ οἵ Ρᾶ- 
ἴσοῃ δηρεῖβ οὗ ἴδε συγοῖ 8, ελςἢ οὗ [ἢ 
Ἰαϊέεγ, ἴἰκε τῆς εἰδπηθηῖβ (4.9., νγαῖοΣ 
χνὶ. 5, ἤσα χῖν. 18; 866 δισίποσ ἰῃ Βαὶ- 
ἀεπβρεεροσ, τοῦ, δπὰ αδότσεσ, ἱ. 368 
Ω»; ἴδε ψηά (νἱϊ. 1), δπὰ τῆς πεῖπει 
αὐγϑββδ (ἴχ. χ1ὴ, μανίην ἰἴϊ8 ρῥγεβίἀϊηρ 
Βεδνεην βριϊ. Ὅῆε οοηςεροη (Ε. 
5. ἱ.- 593, 594) τελοῆεβ Ῥδοῖκ τὸ ροβί- 
ΕΧὶ]ς ϑρεουϊδίίοα, ἰῃθ Ψδοἢ Οτεεςς, 
Ῥεταεὶα δηὰ [υάδα Παὰ ελοῦ δῃ ἰπβυεη- 
4] απὰ τεβροῃβίδῖε δηρεῖο ρείπος (Ό δ. 
Χ. 13, 20-2:, χίΐ. 1), ἀπά εἐβρος δι ἴο {86 
Ἱταπίαη ποιίοη οὗ 7γαυατιίς οἵ δεπη- 
1ᾶ64] Ρχοϊοίυρεϑ οὗ 8η δασί!}  ῬεΒΟΏ ΔΙ Υ 
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ἱ Βίωλϊας 
ἐχρίδηδ- 

«8, χνίϊ. 
ΜΕΤ 
14,1 Οοσ. 
Χν. 51, ᾿ 
Ἐοσὰ. χί, 25 (ω. τ Οος. χίν. σ {.). 

1 ὟΒ νατῖδηξ τω (ΑΟ, Ρτ., τω τῆς 36, κά 
Εφεσον -- 5) οἵ 0}, Απῃ., Απά,, Ατε 
{{36137}, 5χ., ϑνν., Ὧπά Ηοτσὶ (38-40): ἴογ χρνυσων 

ΑΠΟΚΑΛΎΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΠ. 

' οἱ ἑπτὰ ἀστέρες ἄγγελοι τῶν ἑπτὰ ἐκκλησιῶν εἰσί - καὶ αἱ λυχνίαι 
ἐἴοπβ, χί!. αἱ ἑπτὰ, ἑπτὰ ἐκκλησίαι εἰσί. 

1. 1. “Τῶι ἀγγέλῳ τῆς ἐν Ἐφέσῳ ἐκκλησίας γράψον. Τάδε λέγει 

νν8., 64-65) ἔοτ (Πε της (τω εν ἐκκλησια 
ἰδ ῥγεξεγγεὰ ὃν [,ᾶςἢ., Τε., Ναῦεσ, ΝΗ 

(ΟΡ, εἰς., Τὶ., ΜΗ, Β'., 
8.) [υὅ.Ὡ., Τι., ΝΥ 5., ὅν. (αῆες 40) βυρδβέξυϊε χρυσέων (ο΄. Ηεἰδίπρ, 84ῆ. 

(Βεσε, ἃ τοἰβ δι δ εν» μὐδοτιδετα νυὶῖτἢ τὸ- 
ταἰϊπίϑοςηςεβ οὗ τῆς Βανυϊοπίδη ἰάθα [πμδὶ 
οοτίαίπ βίδιβ ψγετε δεβίριηθά ἴο ςεσγίδίῃ 
Ἰλπάβ, υνῆοβα ζοκ ἀπά ἔοσίυποβ ννεσα ουπά 
ὉΡ τ τπεὶς Βελνεηϊν τεργεβεηϊδείνεβ 
(φ, Ἑλν)Ἴηϑοη᾿ 8 δυποὶὰ 1ηϑογὶῥί. Ἡ εσί. 

σία Μέμον, ἰϊ. 40, ἰἰϊϊ. 54, 59, εἴς.). 
Αδεγνασάβ (ο΄. ΤΟ) ἱπάϊν!ἀυ418. ἡψετα 
δβοϊρηοὰ ἃ ρυλτάϊαη βρίτιι, Τπὶβ Ὀ6] εἶ 
((ἰτὄτεσ, ἱ. 374 2.) ραββϑὰ ἱπίο δδυῖν ΟἾτί8- 
ἀδηϊν (Μαῖε. χνιῖ!. το, Αςῖβ χίϊ. 15, 
ψνΏοτε 8ες ποῖα), Ὀυϊ παίυγα!ν 1 Πανεσ 
Βουτίϑῃςεά, ον ἴο ΟἸτίβε 8 ἀϊγεςς δπά 
δρίσίυ4] τενεϊδιίοη οὐ Οοὐβ ἐδ οΥν 
Ῥτονίάεηος. Τῆς δβδβοοίδίοη οἵ βίδιβ 
δὰ δηρεῖβ ἰ5Β οης οὗ ἴῃς εαιϊίεθὶ ἀ6- 
νοϊορπιεπίβ ἰῃ ϑεπιτὶς ἔοἰ κοτε, ἂπά 
ἰξβ ροεῖίς ροββί Ὁ: 11ε|ε8 Ἰεηὶ τμεπηβεῖνεβ 
εβεςιίνεϊν 8δ8 ἢεσε ἴο ζυσῖμοι τεϊρίουβ 
ΔΡΡΙΙοδτίοπΒ ; 4.6.ν Εποοῦ (ἰ. 18) παὰ 
Ἰοηρ ἃρὸ τερτεθεηιοῦ δενδῃ βίδγβ, “ἰἶκα 
δρί τι8,.} ἰπ ἴῃς ρίαςα οἵ ἤδγυ ρυπίβαῃπιθηὶ 
ἴον ἀϊδβοδεάϊδεηοςς ἴο Οοά᾽Β οοπηπιδηάβ. 
ΑΒ8 Ὦς. Κοῆϊεσ ροϊπίβ οὐ {Ε, 3. ᾿. 
582-07), ἴδε ἀεϊοσιιίηίηρ ἕδοϊοσβ οὗ 
7ον δα δηρειοϊοσῪ σγετα ἴδε ἰάξαβ οὗ 
“1ἢε Τα 65:14] [ἤγοπς νυ τ [18 τηϊηἰβεοσίηρ 
δηρεῖβ, δηᾶ τῆς Τοβπιοβ Ὑ [8 εν]] 
ἔοτοεβ ἴο ὃς βυράπεα Ὀγ βυρατίος δηρεὶὶς 
ἔοτοςβ," νηοῦ ςοτγεβροηβ ἴο ἔπε Ρυπὶ- 
εἶνε ἀπά ρτοίϊεςεϊνε τόϊεβ οἵ δηρεῖβ ἰπ ἴῃς 
]ομπαηππίης Αροςδῖυρβε. Βαυϊῖ π με ἰαῖξος 
ἴδεν ἂἵς πείτμες ἀεβογὶ δε δὶ ᾿Ἰεηρτῃ ποῖ 
ἐχαϊιεά. ὙΠΕῪ σα δἰ ΊΡΙΥ ςοπιπ)ίββίοη θὰ 

Θοὰά το Ἔχοουῖς δίβ ογάδγβ οσ ἰπβίσυςς 
ας 8εεσ.0. Τῆς βυργεπια σοποετη οἵ αοά 

ἰδ στ ἴῃς δασῖμ δηάὰ πηδη; δηρεἶβ 816 
δυῖ ἐπε πη ά]ς ἰεγπὶ οὗἩ τΠϊ8 τεϊδ ΠΟ ηβῃΐρ, 
δἱ πιοβὲ ἴ8ε ἔε]]ονν-ϑεσνδηῖβ οὗ ἴῃς βαίπίβ 
ψνθοβα ἱπίεγεβίβ ἔπεῪ ρτοσγοῖς (ϑεε θεῖον 
οἢ χίχ. 9, το, χχίϊ. 8, 9)ξ. ἢ βιίδηβ, υπ- 
{κε {πε Ιταπίδηβ (4.9. Βιμά. χχχ. 23, 
εἴς.), οὔἵες πὸ ῥγαῖβεβ ἴο ἐβεῖι; ἴπεγ τγα- 
δεῖνς [πεῖς δἀοταιίοη ἴοσ αοά δηὰᾶ Οἢγίβε. 
Ἡοννενοτς ρταρῆῃϊς ἀπά ννεἰγά, (ῃς ἀεἸπεᾶ- 
ἕο οὗἩ ἀεπιοπβ δηὰ δηρεῖβ ἱπ Ἐμ18 Ῥοοῖκ 
5 ποὲ στοΐεϑαυα ἀπά ογυάα ἴῃ ἴΠ6 δδῆβε 
αὶ τηοβὲ ελυΐν εν δ ἂπᾶὰ ΟΠ βιίδη 
ἀεβοσὶ ρείοπβ πιδὺ ὃς 8αἰά ἴο ἄεβεγνε ἔπ εβε 
ερὶτἢεῖβ. Ηεσε ἴδε ρυδτάϊδη βρίσι νῆῸ 

ἰδ τεβροηβίδῖς ἴογ ἃ οπυγοδβ Μεῖέλτε, 
Μοῦ, τουρῆϊν βρεακίηρ, Ὀς ἰδεπδεὰ 
νὰ [18ε1{; 18. ονεγαίμῃς δηὰ [18 εχίβί- 
πος Ὀεὶπρ οοτγεϊδεϊνε ἴετωβ. Ησπος 
ἴδεῖε ἰ8 ἃ β8εη8εὲ ἰῃ Ψψῃϊοἢ ἴδε 4]1Πεὰ 
οποερθοη οἵ ἀγγ.- ἰδ ἴτις, παπηεῖν, ἴμαῖὶ 
(ἢε ἀγγ. ἰδ τῆς ρεζβοηϊηθα βρίσί οἵ 
δεμπίυβ ΟἹ Πεδνεηΐν οουηϊετρατὶ οὗ ἴδε 
Τδυτοῦ, ἴῃς σδυτγοῦ Ὀεὶηρ τερασάθα 45 
δῃ ἰάεαὶ ἰπαϊνίάυα! (8ο Αηάτς., Ατσείδ., 
νεῦθε,, ΒΙεεὶς, οκςε, Ετθεβ, Βευβοδϊαρ, 
ϑνεῖς, εἴς.) νψῆο ροββεββεβ ἃ ϑοτὶ οὗ 
Ἐργρῦδῃ Αια οσ ἄουδ]8. Βυ ἰΐβεῖξ, Βον- 
ἐνεσ, 1818 νῖενν 1168 ορεη ἴο 6 οὐ)εςείοη 
ἴδε ἰξ ἐχρίδίπβ οὴς βυτῇδοὶ ΌΥ δποῖδοῦ 
Δπά δασάϊν ἄοεβ ᾿υβέῖος ἴἰἴο ἴδε παῖνε 
ῬΡοεῖσυ οὗ ἴδε ςοπςερίίοη. Τῆς ποεοη 
οἵ τάϊλῃη δηρεὶβ νὰ8 ἱδεβργεδὰ ἱπ 
ἴδ φΑεν σδυτοῦ (Ηεττηλβ, 1 υϑείη, ΟἹ ἐπι. 
ΑΙεχ., Οτίρεη, εἴς.), ἰπδερεηάεηεὶν οἵ τη 18 
Ραββᾶρε. ϑιδιίυβ (5 ὲΐυ. ἱ. 241) βαυβ (μδὲ 
Ῥοπιϊαη “ Ῥοβιυιῖε δα βίάεσα " (ἰ.4., οὗ 
δὶβ ἔτη) ἰπ πε δεᾶνεη, ἤδη δα 
ταϊβεά ἃ ἴετιρῖε ἴο ἴῃς ΕἸανίδηβ---ἃ ςου- 
τε ΡοσασΥ ρασδί αὶ ὑροη ἃ ἰοννεσ ἰενοῖ οὗ 
ἔεεϊπρ, Ὀυϊ ἱπάϊοατίηρ ἃ βίπιδς νῖεν οὗ 
τῆς Πεανεηΐν οουπίεγρατὶ (οἷ. Βδηηβᾶυ, 
ϑευέη 1,εἐέεγς, 68 ἢ) Τῆς ΑΡροσλ υρβε, 
τπουρῇ Ρσεβυρροβίηρ ἴῃς ἐχεγοῖβε οὗ ἀϊ8- 
οἱρ!πες δηά ἔπε ρτγαςῖίος οὗ τεδάϊηρ, 
Ρζάγεσ, δπὰ ργαΐβε στη τῆς ΟΠ τ βείδη 
Τοπιπηυηἑ 68, ἐπΕγεὶν ἰρτοσεβ οΠῆς 415 οὗ 
ΔῺΥ Κίπάᾶ; ἀπά πε [ο]]οννίηρ Πουη1ε8 σα 
ἀἰτεοῖ οοποεσηθά ἢ τμὰῈ σδυτοῆεβ 
ἰϊ, 7, ἐκκλησίαις, ποὶ (πε Δηρεἶδ), ἰμεὶς 
᾿δεγεηὶ στηεάροεβ (ο. 1]. 24) ἂδπά {δεῖς 

τεβρεςῖῖνα βἰϊυδιίοηβ. Ηδεποε ἴδε ροεῖς 
ἰΔε118π| οὗ δε ἄγγελοι 5οου ἴλάε5, δ 
{πε τυτι τεσ 8 Ῥσδ 08] βεπδὲ ἰ8 Ὀσουρῆϊ ἴο 
Ῥεᾶσ. ΑΒ (δ βοεης οὗ σγενεϊδλιίοη ἰβ ἐν 
πνεύματι δηὰ ἰΐἴ8 αυἴποτ τῆς Πεᾶνεηὶ 
Οἤχιβὲ, ἴδε νυτϊες ἰ8 ᾿πβίσυοϊοδ ἴο "τὰ 
ἄγεββ ποὶ τοῖς ἁγίοις (ε.γ΄., ἐν Ἐφέσῳ), 
δας τπεὶς ραίγοη βρίτιε οὐ συλσάΐϊδη δηρεῖ. 
Τῆς ροίΐπι οἵ τς δάάγεββ ἰ8 ἴπαὶ τῇς 
τενεϊαδιίου οὗ [6βὺ8 8. ἀϊτεςι νυ σοηνεγεά 
τγου ρα τῃς βροίκεῃ ἀπά τυτιτεπ τνοσάβ οὗ 
τδς Ρτορμεῖβ, 88 ἔμε ἰδέξεσ ἂγὲ οοπίτζο 
ὈΥ [8 ϑρί τι. 
ΟΗΑΡΤΕᾺ 11. Σ- ΟΠΆΡΤΕΕ 111. 2.6. Τῆς 
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ὁ κρατῶν τοὺς ἑπτὰ ἀστέρας ἐν τῇ δεξιᾷ αὐτοῦ, ὁ " περιπατῶν ἐν « [,εν. χχίν. 

μέσῳ τῶν ἑπτὰ λυχνιῶν τῶν χρυσῶν ̓  
τὸν κόπον καὶ τὴν ὑπομονήν σου, καὶ ὅτι οὐ δύνῃ " βαστάσαι κακούς, 
καὶ 4 ἐπείρασας τοὺς λέγοντας ἑαυτοὺς εἶναι ἀποστόλους " καὶ οὐκ 

ὀφρὺν βεστάσεμ ἐς ὙΒου οδαδὲ ποὶ 80 τοῦς δὲ ἰοϊεγαδίε ". 
“ 16δίεὰ, Ρυΐ ἰο ἴδε ργοοῦ"". 

ϑενε ορεὴ ἰεϊξετβ οἵ ραβίοσαὶβ (η [86 
τιοάδσσῃ δηᾶ βοοϊ Ἵβίδβεςαὶ 8επβε οὗ ἴδε 
ἰετπι) ἃτα ἈΡΡΕΔ18 ἔογ νίρους ἀπά νἱρ!- 
Ἀπ06 ΨΠΐοἢ τεῆεος ἃ πιϊπά ἱπ ψΒΙΟΒ 
Ἰπχαρὶπαῖνε, ἐνδεῆ πηγὲς ἐσγνουσ ΨΆΒ 
δεοςοτηραηϊθα Ὀγ βῃγενά ρεπείγδαοη ἰηῖο 
ἴδε εχ βείηρ βίδξς οὗ πιοσαὶβ ἀπά σεϊ!ρίοη 
ἴῃ δὲ Αδβἰδεὶς οοσηπλυηε8. ὙΒεῖς ἀϊ8- 
οτάειβ δηὰ ἀϊβῆουϊεῖεβ ἄο ποῖ εβοδρε ἴδε 
ποῖος οὗ ἴῃς ρσύορῃεῖ. Ηδ Ψ1]}]} πείτῃος 
ΒΡΑσῈ ποῖ ἀεβρδὶγ οὗ {δε συτοιεβ. Ηξς 
ΒΡΕΔΚΒ ἰῃ ἔπε πᾶλπιε οὔδ [οσά νΠῸ Κποννβ 
οῖ ΟὨΪΥ ΠΟ ἅτ δίβ, δὰϊ δὲ ΠΕῪ Δτα, 
Οης Ψ80 ἰβ8 Κεεπὶν αἰΐνε ἴο ἐμεῖγ ρ]ρμὲ 
ἀπά βιίγυρρίεβ (εἴδα, ἰϊ, χα, εἴς.) αἷϊκε 
ϑραϊπβὲ ἱηννασά οοσγυριίου δηὰ ἴδε εχ- 
ἔεσηδὶ ῥγεββυσε οὗ (δε Ἐπιρῖτε, οὔς ἴὸ 
γΒοῦλ {πεῖς οὔβουγα ρῥσονίηοίαὶ Τςοπῆϊος 
8. ἃ τηδίξεσ οὗ ἱπῆηϊξε τηοπιεηΐ. 
ἀϊ. 1-7, ἴο ΕΡρΒεβιβ. 

γεῖ. 1. Τᾷαε ροϊεῖοδὶ δηά οοπιπιει- 
οἶδ] ρσίηδον οὔ Ερδεβυβ, Ἴοη]οϊηεὰ 
ΜΠ 118. ῥγεδερε 8 ἃ Ἵεηῖσε ἔοσ ἴδ6 
Ιπηρεγίαὶ ουἱτυ8 ψΠο βουτίϑῃοά δ6- 
δἰάβ τῃ6 ἰοοδὶ ουὐἱε οὗ ίδηδ, ἰεπὲ ἰξ 
«ουπχεπίοα! ἱπιροτσίδπος ἴῃ ἴῃς Εδβίεσῃ 
Ἐτηρίσα. ΟὨγίιβειδηϊϊν μαά ἴογ δϑουΐ 
841 ἃ τοπίυσυ δἰγεδάν πιδᾶς ἰξ ἃ 
ΒΡΠΕΙΕ ἀπά οεπίτο, δηὰ ἰϊ8 ρΡοβίτοη τνᾶδ 
Φποσπλοιϑν ἐπμαηοθὰ δἤεσ ἴῃ 6 οτίβίβ οὗ 
70 Α4.ἢ. ἰῃ Ραϊεβείης, θη Αβία Μίπος 
Ὀεοδηις οπε οὗ τῆς 7οεὲ οὗ ἴῃς πενν (δἰ τἢ 
(ς΄. νοη Βοῦβομιῖζ, ρρΡ. τοὸ ἢ). τῇς 
ἀεβοσίρείοη οὗ ἴῃς δρεᾶβκεσ ἰ8 οασσί θὰ θα 
ἔτοτι ἱ. 12, 16, 2ο, ψ ἢ ατῶν ἴοΙ 
ἔχων (ἴδε “μυχοῦ 8 πείε μεσ το βὲ ΡΙυοκεά 
ποσ (ὁ ὃὲ ἀτορρεά ἔγοπι ἢπὶβ μδηά) δπά 
δε αἀδιιίοη οὗ περιπατῶν ἰο ἐν μέ, 
(Δοϊίνίεν δηὰ υπίνετβαὶ σαι μία ποθα, ον, 
ΑΡδοιξ, Ρρ. 1οῦ 4), ἰουςμεβ ψνὨϊοἢ τῆλ κα 
{δα βικείοῃῃ πιοσὲ ἀεβηϊϊε, Ὀυϊ τ Ὠΐοἢ ἃτα 
(οο 8]ρῃς ἴο Ὀε ρῥγεβϑεά ἱπίο δὴν δίρηίὶῆ- 
οδῃςοα, υὑπΐεββ οὔς ϑιρροβεβ ἃ βυδεῖς 
Βεπεγαὶ οοηίγαβι θεσνεεη ἕῆς ἰάεα] οὗ [6 
Τδυτοῖ68---“ ἃ βίδσ βῃϊπίπρ ὈῪ ἰΐϊβ ΟΠ 
ἐππεσοης Ἰίρδι"--ἀηά {πεῖς δοῖυδὶ οοη- 
ἀϊτίο ὑροῦ εασί ἢ νυ ἢ, πΚα τῆς ἰΔπιρ, 
ἐεαυίτεβ ςοηϑίδηϊ τερ] εἰ βῃϊπρ δηά οᾶτε, 
ἐξ [18 Τιρδς ἰδ ποῖ το ἤϊοκεῖ οσ ίδάδ. 

Μετ. 2. οἶδα: ποιπίηρ εβοαρεβ ἢἰβ8 
ποίϊος, πείτπεσ ἔπ ροοά ὃ, 6) πος ἴδε 
Ῥαά (4, 5) φυ4]1ἰε8. ὄἄργα -Ξ ἐπε ρεπεγαὶ 
οουζβε δηᾶ πιοσδὶ οοπάυςς οἵ Ἰ1ξδ, ἐχϑῆ}- 

ε ᾧ. οὐ ὶ. 6. 

ἡ Χανΐ. 12 
{ΧΧ). 

Ὁ Νοε ἰἢ ἰΐ. 

ἔξ ξριει, 

᾿ σου τ. 
ἀ τ ]οδη ἱν. 1, τ. 2 Οος. χἰϊἱ. ς.: 

2. Οἶδα τὰ ἢ" ἔργα σου, καὶ 

ΡΙΙΒεά πιογε ἊἼβρεοία!ν ἴῃ [18 δοεῖνε ἀπὰ 
Αββῖνε βἰάεβ, ἃ8 Ἄεχοίίοῃ δπὰά εηάυσδηςς, 
ὗν κόπος Δπηὰ ὑπομονή, ννΒΐοἢ ἀγα Κηϊς 
τορεῖδμεσ Ὁγ ἴδε Δ] σὸν 88 ερεχερεῖίς οὗ 

α. Τῆς κόπος, οἵ μαζτά νψοσίς, ἰ8 
ξυτῖμες βρεοϊβεθά ἴῃ (ε ἴεχὲ οἵ νεσ. 2 
(δε οδυτομ᾿ 8 νἱροτουβ ἀεδ]πρ νυ ἱἘ 8 ἰπ)- 

ἴοσβ), νυν ῃ1]ς ἴῃς ὑπομονή ἰΒ ἀενεϊορεά 
ἴῃ νεσ. 3. Εοχ ἃ ραγδϊεῖ, νεγῦδὶ γαῖ 
τδδη τοδὶ, βεὲ τ Τἤεββ. ἰ. 3. Ηστγε ἀυΐν 
ξο!οννβ ὑγίν!!εξε (νεσ. 1), ἀπά οοπιπιαηίοη 
νὴ ΟἾγῖβε ἱῆνοῖνεβ ργαςιῖοδὶ ἐπεσρν ἀπά 
επιεσρσίβα οὐ δαγίῃ. ὍὙῶδὲ τγεδικαῦῖα 
Ῥτοτηίπεπος οὗ ἔργα ἰπ τμΐ8 ῬΟΟΚ οογτα- 
ΒΡοηάβ ἴο ἰδ ΟἿ, ςοποερτίοη οὗ ἴδε ὕϑαγ 
οΓ Οοά ΜΪϊςἢ, 48 ἃ τεϊϊρίουιβ ῥσίποίρίς, 
ταληϊεβίβ ἴδε} οἰεςείνεῖγ ἰῃ τσογᾷς. 
Τῆς ρῆγαβε μᾶ8 ποιπίηρ ἴο ἀο νυ ἱτἢ ἐδα 
ἔρσααι βεῆθε ἴῃ ἐὐτυθε Ῥαὺ] διαά επ- 

ογδὰ ἴξ ἀυτίηρ ἃ Ὧ6 Ποπίγζονεσδυ. 
ἰνώας Βεγα Ἷ τῆς ὑμμα! οὗ λῃ ἸπΗΣΣ 
τεϊλείοη ἰο αοά (χίϊ. 11).--- Οαάεπε επάυσ- 
δῆςος (2, 3, 7) ννῆπ8 εναοιγτίηρ δηά 
τυπηρὴΒ ονοσ ορροβίοη, 48 ἴῃ ἴῃ ᾿ᾶδε 
οὗ τε Μαδοοδθεβδῃ στη: 4 Μᾳος. ἱ. 
τ ὯΟ ἅτε ἰδυάδεὰ ἔος {μεῖγ σουγᾶρα, 
καὶ τῇ ὑπομονῇ . . . γικήσαντες τὸν 
τύραννον τῇ ὑπομονῇ.--βαστάσαι, τ 
ψεαῖς ἂτ ἃ Ὀυγάεη το Ὀ6 Ὀοτης (Ο4]. 
νὶ. 2) : ἴῃς ἔλ]βε, ἀπ ἐπουτηῦγαπος ἴο ὃς 
τδγονῃ οὔ, Ραδέϊδποε ἰονναγάβ τῃς ἔοι- 
τοῦσ ἰ8 ἃ ποῖα οἵ βίγεησίῃ : ἰοννατάβ ἐπ 
Ἰαϊζεσ, ἴξ 18 ἃ βίρηι οὔ ννεᾶκπεβθ. Τῇ 
Ῥζορῆεξ 18 ἐποσουρῃ νυ ἰῃ βυπραῖδυ (οὐ 
2 Ἰοδπ το, χὰ) ἢ [ῃ6 ΒΠΔΥΡ δβογυςην 
εχεγοίϑεά δὲ Ερβεβυβ ονὲσ ϑοί-ἀἰδαμὲ 
ταϊββίομεσβ ; Ὡς ρἰδάϊν τεοορηίΐίβεβ ἴῃς 
ταοσδὶ νίρους δληὰ βῃηγεννάηεβθβ ὑὩ ἢ 
τηδᾶς (δὲ Ἰοοδὶ σδυσοη ἱπιραίίεπε οὗ 
ἰἄπεταπε Ἐνδηρεῖδὶβ ηοβα ομασαοίοσ 
δηά πιειμῃοᾶβ ψουϊὰ ποῖ βιίδηά βοσγυξίηγ. 
Ρτεϊεπβίοηβ, ρτεθὰ πὰ ἱπάοίεηος ψνεγα 
(6 «οδίεξ 8ὶπ8 οὐ {πῖβ οἶδλββ, Ὀυΐ ἴῃς 
Ῥιορδεὶ ἄοςβ ποῖ εηΐεσ ἱπίο ἀείδῖβι Ης 
18 σοπίεηϊ ἴο τνεϊοοπια τῆς ἔδοϊ [Βδί υἢ- 
ΤοπιρΙδἰπίησς επάυγαπος οὗ ψτοὴρ δηὰ 
ΒατάθΒΙΡ 848 ποῖ εναροσγαίεά ἰῆε ροννεῖ 
οὗ ἀειϊεςείηρ ἱπιροβίοτβ δῃὰ οὗ ενϊποίῃρ 
τοοσαὶ δης ραν ἴο τΠπεπὶ, ὑροη τπα ῥσίη- 
εἷρίε τμδὲ ὑπομονή, 48 Οἷεπι. ΑἸεχ. 
βηεῖν εχρ διπεά (ϑέγορι. ἰϊ. 1:8), ἰ8 {πε 
Κπονϊεάσε οἵ νῆδὲ 18 ἴο Ὀ6 ἐεπάυτεά πὰ 
οὗ ψῆδὲ ἰδ ποῖ. Τῇε Ἰἰτεγαίυγε οὗ {πῖ8 
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{Ἐοτ ἰΒεβε εἰσί, καὶ ᾿εὗρες αὐτοὺς ψευδεῖς, 3. καὶ ὑπομονὴν ἔχεις, καὶ 
Ὀπεάυ- 

Ῥᾶῶγδβε, ς!. Μαῖϊ. ν. 23. 
ΟἹ. ἘρΆ. 111. χγιν. 2, 1 Τίπι. ἱ. 5. 

ἐβάστασας διὰ τὸ ὄνομά μου, καὶ οὐ ΄ κεκοπίακες. 
κ κ κατὰ σοῦ ὅτι τὴν " ἀγάπην σου τὴν πρώτην ἀφῆκας: 5. 

ἱμνημόνευε οὖν πόθεν πέπτωκες,2 καὶ μετανόησον καὶ τὰ πρῶτα 

Ὦσ ΤΒεδ8. ἰἰϊ. 12, ν᾿, ς ΤΒεεδ. ἱ. 3; Οἴει. τ. χχχὶϊὶ. σ, χἱίσ. 7. 
ἰ 8εε Αςεῖε χχνί. 20. 

4. ᾿Αλλ’ ἔχω 

ον τς ἀρεπεζανε Βεχίοηῃ (Ἡεἰδίπρ, 103-104) αφηκας (ΞΓΑΡΟ, εἰς., ΑἹ. ΙμΔοδπι., 
 Ττ Ββ., Νν 8.) [Μαῖξ. χχίιὶ. 23] βοπὶς (Τί. . ΝΗ, Β]., 8... ϑυδδείτυϊς αφηκες (δ 3 "Ο). 

3Ἐοσ (ες ἐκπέπτωκας Οὗ Ρ' 1, εἴο., 5., Αηάραὶ͵ νρ΄., δῖοι, τεδὰ εἰἴδες πεέπτωκες (δ, 
Τί., ΜΗ, Β], ϑνν.)} οσ -ας (ΑΟΟ, εἴς., Απάς, Ατεῖδ., Ογρ., Ργ., ΑἹ. [άσῆτ., Ττ., ΝΥ 8.). 

Ῥετίοά (1 ]ομπ, Ὀιάδομα, εἰς.) 18. [1] οὗ 
ἀϊτεοιϊίουβ ὑροη ἴδε ποτα] δπά τεϊρίουβ 
τε818 νυ οἢ ἃ οοπιπλιαηῖεν Βῃου!ὰ ΔΡΡὶν ἴὸ 
τπεβε [ἰπεγαπὶ ἀνδηρεὶβῖβ ἀπά τεδοπετβ 
οΑ]1οὰ “ἀΡροβίῖεβ᾽". ΤὍΤδε ρορυϊατίγ δπὰ 
δρτεδά οἵ Ομ βείπιν τεηδεγοὰ ρσεοδυ- 
ἘΠ πεοδββάσυ οἡ {πε ρατί οἵ τῆς ἐλ (ἢ- 
01 αραϊηβὲ υπβοσυρυΐουβ πηεπιῦεῖβ οὗ 
τιῖ᾽8. ογάδθσ, νι ἢ πδὰ δἰγεδαγν διϊγαοιεὰ 
τλξῃ οὗ αυἱὶς ἰηΐεσίοσ σμασγδοῖεσ 48 ννεἷ] 
88 οὗ Βεγεῖίοδὶ δεϊϊεῖβ. Τῆς δυΐΐ πιδη 
δεῖε ἱποίυἀεβ ἴῃ ε8ε ρβειιάο- ροβιῖεβ ἃ8 
ΜΙ] 248 ἰῃς ΝΙΚοίδιτδπ 1εγιῖποβ οὔ νεσ. 
6 (φ. 15) ἢ Ποπὶ ρεσῆαρθ ἴῃς 
“ ΔΡΟΒΕΪεΒ" ννεγε ἰπ Ῥαϊῶυ ; ἐπείρ. 
δηὰ εὗρ. ἀεποῖς δοπιε ἀεβηϊίε Δπά σεσεπὶ 
οτβῖ8, Με μισ. τεβεςοῖβ {πε ρεγτηδπεηξ 
οὐβίδοϊεβ οὗ ἴπε Ιοςδὶ βἰτυδέϊοη. ΤὨΐβ 
ἴοπηρεσ οὗ ἴπεῈ σἤυσοῦ ἰ8 ΨΆΓΠΥ οοτ- 
τλεηἀεὰ Ὀν ἴρῃ. (αὐ Ἐῤῆ. ἰχ.) δὲ ἃ ἰδῖεσ 
Ῥεποά; “1 δανε ἰεατπθὰ ἔπδὲ Ἴεγίδίπ 
ἴοΙΚ ραββδεά τῆσουρῃ γου σἱτἢ νὶοκεά 
ἀοςοιπε (κακὴν διδαχήν), Ὀὰὲ γοῦ '᾿ννουἱά 
ποῖ αἱΐον {πεπὶ ἴο 8ὸν βεεὰ ἴῃ γυοῦ ". 
ΨνΊ ἢ ἐαυλὶ Ἰοὔεῖπεβ8 πὰ βενεσὶ ἐγ οὗ ἴοῃα, 
]οδη πκὰ Ἰρῃδᾶυβ πιρῃς μανε δάδεά: 
ΜΗ δὲ ὀνόματα γἹρκα, ντα ἅπιστα, οὐκ 

ν μοι αι (5»,}γη. ν᾿). 
ΜοΣ. 5. Ν τ κβ ἴῃ οἰ 2 ἀε- 

ποῖς ἃ βεηεσδὶ δεϊϊτυάς 81}}} εχιβείηρ, τἰῃ ς 
ουϊοοπιε οὗ βοπς βρεοῖδὶ βίαρε οὗ ρεῖβε- 
ουκίοη ἴοσ ἴπε βακε οἵ τῆς ΟΠ τιβιίδῃ πδπιε. 
κεκοπίακες, ς΄. κόπον (νεῖ. 2), 4 δἰῖρῃὲ 
ΡΙΔΥ οπἡ ννοτάβ ; “" πουΐ ἰἸαδοσγοπὶ τὰ πὶ, πος 
(λπιεη ΙΔ ΟΓΔΒ, ἑ.6..) ἰλθοσε ποη “ΤΑ ΠΡ ΈΓΙΒ᾽ 
(Βεηρε). Τίγοὰ ἴπ ἰογδῖτν, ποῖ οἵ ἴξ. 
Τῆς ἙἘρδεβίδη σδυσοῦ οδπ ὕδατι δου πίηρ 
Ἔχοερὲ ἰἢς ῥσγεϑεπος οὗ ἱπηροβίοσβ ἴῃ ὯΟΣ 
ΤΩΕΤΊΌΕ 5ΠΙΡ. 

ες. 4. Βιοιδειῖν ἴονε, πη ελτὶν δηὰ 
δυϊβεπεῖς ὑγοοῦ οἵ ἴῃς (ἈΠ; 8485 ἰῃ νεῖ. 
19, 2 ]οδη 5-6, 3 [οπη 6, ἀπά {πε βισικίπσ 
ῬΑτγδῖϊεῖ οὐ Μαῖε. χχῖν. 12 (βεε το) ῃετζε, 
28 αἱ Οογπι (8εε δἶβο Ὠἱά. χνὶ. 3) ρασίυ- 
βρίσι: δηὰ ἱπηπιοσα ν τὨτεδίεποά [8 ἐχ- 
ἰϑίεπος. 7εδίουβ τεραστὰ ἴοσ πιοσαὶ οσ 
ἀοοιτίηδὶ ρυτίεν, ἀπά ἀπννανοσίηρ ἰογα εν 
ἴῃ ἀτίαὶ, 80 ἔδσ ἔτοπὶ πεοαββαγν βιυδβίδίη- 
ἱπρ' 1π6 Βρίτίξ οἵ οματίεν, πιδὺ εχίβὲ βίἀς ὉῪ 
βἰάς, 28 ἤεζε, "ἢ ΟΕΩΒΟΙΙΟΌ ΒΩ 688, 8118- 

Ῥίοίοη, δηὰ αυδετε]ηρ. Ηξεηες ἴῃς περ- 
Ἰεςξ οἵ ὑγοιεεῖν ἴονε, ψ Ὡς ἢ ἐοσπηοὰ ἃ 
οδγάϊηαϊ ἔδυϊε ἴῃ σοπίεπιρογασυ ρτιοβεϊοί πὶ 
(ὁ... 1 Ἰοδη 1ἷ. ο; 1 Τίῃ ἴ. 5 ἢ), πιδὺ 
Ῥεπείσαϊε ἴδε νον ορροπίτίἼοη ἴο βυςἢ 
εἴτοσ. δυππρ Δ ὑτζοϊοηροὰά βίγαίῃ 
Ῥυΐϊ ὕροη δυπιᾶη πδίυγε, ἐβροςί δ! ἰπ ἃ 
ΒΠῚ2]1 δος εἴν ἀγίνεη ᾿εδ] ουδῖν ἴο πιδϊπίδίπ 
118 Ῥυσίν, (ετῆρεσ ἰ8 ρζοπε ἴο πιᾶκε ἰη- 
τοδὰβ οὐ αῇεςοϊίοη δηὰ ἐοσδεάγαηςε; ἱξ 
ΜΆΒ ἰπενιδῦ]ε 4͵8ο ἴπαὲὶ ορροσγίυπιτεβ. 
ἴος 118 δῃουϊὰ ὃς ρίνθη ἴῃ φασὶν ΟἾγίβ- 
εἰδπῖν, Βετε ραγίγ-εαάετβ ἱεπάθά ἴὸ 
εχαρρετζαῖς εἰϊποσς [π6 ΠΌΕΓᾺ] οσ ἴῃς ρυτί- 
ἴδ εἰεπιεηΐ ἴῃ ἴδε ροβρεὶ. ΨνΒεη ΑΡ- 
ΟἸοπίυβ οὗ Ὑγδπᾶ νιβίιοὰ Ἐρἤεβιβ, οὴς 
οὗ {πε ἢἤτβε ἰορίςβ ἢς τγαϊβοὰ ννὰβ ἴῃς ἄυτν 
οἵ υπβεϊῆϑῃ ομαγιν (Κὲ6. 4 οἱ]. ἵν. 3). 
Τῆς Βιίβιοσίοδὶ σεΐεσεπος ἤοσε ἰβ ρὑγοῦδ ὈΪν 
ἴο τῆς ἐετηροσασυ ἀδοϊίης οὗ τς ΕΡΒεβίδῃ 
φυτοῦ δες Ρδυ}}8 ἀεραγίυσε (βεε Αςῖδβ. 
Χχ. 29 ἔ,, εἴς.) [18 τενῖνδαὶ τοοῖκ ρῖδος 
ὑπάδς ἔπε πιϊηϊβίσυ οὔ (πε Ϊομαπηῖπε 
οἰγοῖς, ψνμο---ατγυίπρ οα πε βρίτε οὗ 
Ῥαυ ηΐδβηαλ ἢ ἱηάδερεπάεπε νἱρουτ--- 
τηδᾶς ἴξ ἴῃς πιοδὲ ὑγοτηίηεηξς ᾿εηῖσε οὗ 
ΟὨγβείδ πίν ἰηπ τε Ἐλβε. ΜΠ νν. 2-4, 
ςοπηρασε ΡΙϊηγ, Η. Ν. ἰϊ. 18: “ ἄδυβ εβϑὶ 
ταοσίδῖὶ ἑυυατε τηογίδ! στη, εἴ ἢλος δά δείετι- 
πῆ ρἱοτίδτη υἱα ᾿" ; αἶδο Ρίσκε Αϑοίῇ, ἰϊ. 
15, ἤεσε Ε. [εθόβῆυδ, ἃ σοπίεΠΊΡΟΤΆΤΥ 
7εν βῃ βαρε, ΒΑΥ8 : “8 Εν] ογε [ἐ.4., ἐῆνυ, 
Ὠϊρρατα 6588], ἀπά {δὲ εν] πδίυσε, απὰ 
μαϊγεά οὗ πιδηκίηά ρυϊ ἃ πδη ουἱϊ οὗ τς 
ψν σὰ" (ΟΥ τ ]ομη 11. 156). ΤΗΐδ εἴὰ- 
Ῥμαβδὶβ ὕροὴ ὑσοίμεσίν ἴονε 28 ἴδε 
ἀοπιίπαπε οπαγαοϊεσίβεις οὐ ἴπ6 σδυτοΒ 
Δηὰ {δε βυργεπιε ἴςβὶ οἵ ρεπυΐηε ΤΑΙ ΤΉ, ἰδ. 
ελεῖγ ΟὨσιβείδη, δόνενεσ, ταῖμεος τ8δη 
ΒρΡεςΙ βολιν ]ομαπηίης (βες δε δοοουπέ οἱ 

εγουηρ δι βιοογδεὶς πιασῖγτ Ν εἰ Ερᾶ- 
ξαϊῃυβ, Εῤ. Γρά.)}. ὙΠε ρυτίν Ὡς ἢ ἰ5. 
ποῖ Ρεβδοεδῦϊε σαπποὶ ὃς δάδαυδῖε ἴο ἴπ6 
ἀετηδληάβ οὗ [ε8ι.8, ἀπὰ πονδεσε ἀϊά (δῖ8. 
πεεά τεἰϊπίογοοπηεπὶ τόσα ἔμπα ἱπ (δες 
τοννηβῃ: 08 οὗ Αβία Μίῃοσ, ννδεσε ἐδοιίουβ- 
π688 Δηὰ ἀϊν᾿ϑίοη Πσοπβίδη Εἶν βροὶ θὰ μεῖς 
δυϊ!ὰβ ἀπά πιπέυαὶ τε οπβ. 
ει. 5. πόθεν, ἴοπὶ ψηδλὶ ἃ δεῖρδε. 

Οοπίγαβε Οἷς. αὐ Αἐἐΐς. ἵν. 17: "κ᾿ ποῦ 
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ἔργα ' ποίησον: εἰ δὲ μή, ἔρχομαί ἢ σοι καὶ ' κινήσω τὴν λυχνίαν Κι. 16,3. 
σου ἐκ τοῦ ' τόπου αὐτῆς, ἐαν μὴ μετανοήσῃς. 

τεοοσάος υπᾶς οοροϊάετίπι, 8οὰ υπάς τὸ- 
Βυττεχεσίηι". ΤῸ τοδ]δε ἴμδὲ ἃ ἀςοϊϊπε 
848 (Δκεὴ ρίαςε, οσ ἴὸ δάἀπιὶξ ἃ ἷδρβε, ἰ8 
ἴδε βτβὲ βίερ δηὰ βιϊπιυϊυβ το ἀπιεπάπιεης 
(8βεε δε ἅπε ρδββᾶρε ἱπ Βυηγδηβ ῥχγθ- 
ἴδλςς ἴο Ογας αΑδομμάΐηρ, απὰ (δς 
“Ἡγπλῃ οὗ ἴδε ὅ80υ},"" 44, 45, ἰῃ Α4εἰς5 οὕ 
ΤἈλοριαϑ). Οπρα (Π]8 ἰ8 Ὀχγουρῇς Ποπὶα ἴο 
ἴδε πιϊηά (μνημόνενε, ἃ Ρτοϊοηρεὰ εβοτῦ), 
τερεπίδηςς 401οἷ ἀπά βδδερ (μετανόησον, 
8οσ.) Ὑ1}1 1ΙΟἿ]ονν, ἰβδυΐπρ ἰῃ ἃ τεΐυση ἴο 
τπε ὅγϑι Ἰενεὶ οὗ ἐχςείϊεηςε (καὶ τὰ πρῶτα 
ἔργα ποίησον), ἱ.ε., ἴο {πε ἱπιτ4] σματίεν 
(2 ]ομη 6, 8; ἰονε βδοννη ἱπ ἀδοάβ). ΤῆΘ 
ΨΆΥ ἴο τοραίῃ [18 τνδυγητῃ οὗ αθεςτίοη 8 
πεϊξπες ὉΥ ψνογκίπρ ὉΡ βρδβγηοάϊς εἐτηοίΐοη 
ὯΟΣ ὃν ἐδεοτίβίησ δδουϊ ἰξ (Ατίϑε. ἐλ. 
Νίο. ᾿ὶ, 4), σε ΌΥ ἀοίπρ [18 ἀυτῖε8. (“ὙΠῈ 
ἘΜῸ Ρταριείεβ οὗ τηδῃ τὲ σερεπίδηςε δηά 
ξοοὰ νοσίκβ," ϑαπηῃβά. 32). [τἰβ [δίκα ἴοσ 
δτιαπίεά (παῖ πλᾶπ Ροδββεβϑ8εβ (δε ροννεσ οὗ 
τυτηίηρ δπά τεϊυτηίηρ; ἴῃς ταεϊδείοη οὗ 
ΘΟ γίβι᾽'β γοάδετηίηρ ἀεδῖ ἴὸ ἴῃς Ζογρίνε- 
688 Οὗ δἰη8 Ἰῃσουρδουϊ ἴῃς ΟΠ τίβείδη [ἰξς, 
δἰιπουρὰ ΠΩΡΠ Θά, ἰδ ενεσ δχρ ον 
διρυοά (48 ἰῃη Ηοῦσχεν δ) ὉῪ τπὶ8 ντίες. 
Τῆς ρῥσεϑεπὶ (ἔρχ ὄὀπιρμδβίδεβ (δε 
ΠεΆτηΘ88 οὗ ἴπεὶ ἀρρζοδοῖ, ψϊ]ε τῆς 
ζαΐαγε {(κιν.) ἀεποῖεβ ἃ σεβι]ῖ ἴο ἔΌΠονν 
ἕτοτῃ ἰ. σοι εἰϊῃεῖ ἃ ἀδι. ἱποοπισηοάϊ οσ 
{πιογε Ῥχγοῦδθὶν) ἃ ἰοοδὶ ἀδὲ. (τᾶσε ἴῃ ςΪΔ5- 
βίοδὶ ᾿ἰτεσαίυσε, οὐ Αεβοῃ. Ῥγ. ΜΡ. 360) 
ν ἢ “δὲ βεπβε οὗ πιοϊίίοη ἴο ἃ ῥἷδοςε" 
(ϑίπιοοχ, ἔαηρ. Ν. Τ.΄ 81), {7 ποῖ δὴ ἰη- 

ςοτγεσῖ τερεοδυςτίοη οὗ Ηεῦ. Ἴ (08 
τ 

Μαῖι. χχί. 5, Β᾽αβϑδϑ). Ολ' ζ7οιηγη. ΤΑρφοὶ. 
δ... 1, διό. κι κιτιλ,, (" εθ!ςἰλ πὶ 
τ εροϊεβία ε886ε ἀεβίηδϑ," Ασεῖῃ.) ; ποῖ 
ἀερταάδεοη Ὀὰὶ ἀεδισυςξίοη ἰ8 ἴδ (Ὠτεδῖ, 
Ὀγοιμεσὶν ἴον Ῥείπρ ἴδε αγέομίμς ςἑαμεὶς 
αμὲ εαὐεπέϊς ἐοροίεξίας. 80, ἴῃ ἃ τεπιδτιῖς- 
δ] Ρασβ] εἰ τοπὶ Ραδυΐ (ΡῈ1]. 11. 14-16), 
Ὁ Δ τγε βου θη 688 ἐογίεϊ 8 [πε Ὀείν]ερεβ οὗ 
Βεῖδῖα ἱστὰς δηά βετνιος, οἰπὸς τὰς απο: 

ὕοη οὗὨ δείηρ φωστῆρες ἐν κόσμῳ, λόγον 
ζωῆς ἐπέχοντες ἀερεπάο ρου Τοποοτὰ 
δηά σμδιν ἰπ ἴῃς οἔυτοι (πάντα ποιεῖτε 
χωρὶς γογγυσμῶν καὶ διαλογισμῶν). Α 
βἰδοίκεπεά βδβηβεοξι με δ! σδξίοι ἴο πχυξυδὶ 
ἴονςε ἔοστηεά τπε οατγάϊηδὶ βίη αἱ Ἐρβεβυβ; 
ἴο τερεηὶ οὗ 1818 ψαβ ἴδε Τοηάδιείοη οὗ 
ςοπεηυφά εχίβέεπος 48 ἃ οδυγοῦ ; ὉΠ 
οἵ ἐχεηςτίοη ἰβ ἔπε δἰϊεσηδεννε Βοϊὰ ουἱ 
ἴο Βεσ. Τῆα πδίυσε οἵ ἴδε νἱβἰτδτοη 8 
Ἰεῖς υπεχρΙαἰποᾶ; {πε τῆσεδὶ ἰβ νᾶρια, 
Ῥυῖ ῥσοῦδὈϊυ εβομδίοϊορίοαὶ. Τῆς Αρο- 
ολῖγρβε, βούγενεσ, κηονβ ποιϊδιίηρ οὗ {86 

ὁ. ᾿Αλλὰ τοῦτο ρᾶτγαβε 
δεε Υἱ. 14. 

ενν 88 Ἰάτα (μδιὲ 18γὰ 618 γερεπίδπος νου 
της ἴῃς δάνεηιϊ οἵ πιεβαί ἢ (ε7. ϑο μι ὕτοσ᾽ 8 

Ηἰ4. 11. 11. 163, 164), ἃ8 τπουρὰ ἰδ 
τδηβρτοβδίοηβ οὗ ἴδε ρεορῖς πἰπάοσοὰ μἰβ. 
Δρρεδσζδηοαδ. 

εἴ. 6. Τμε πηεββᾶρε επὰβ ψἱ ἃ 
ἰδτὰν βοῦο οὗ 2 ὁὃ. Τῆς ρσορβεὶ δάπηιβ. 
τῆλε οπε τοδεεπιηρ ἔεδίυγε ἱπ ἔπ οἤυτο ἢ 
ἰ8 1Π6 ἀεϊεδιδτίοη οὗ (ες Ν. Νοὶ 411 τῆς 
βρίγί οὗ ληϊμηοείεν δὲ ΕΡδἊβυβ [8 Δ πιΐῖδδ8. 
ὙΒεη ἀϊγεςιοά, 48 τῆοσὰὶ δηπεραίΐδυ, 
βαΐϊηβε ἴπε8ε ἀεϊεδίδῦϊε ΝίΚοίδιτδπ8 (οοσ- 
τεβροπάϊηρ τὸ ἴῃς ἀτεεῖς χυδὶ!ν οὗ 
μισοπονηρία), ἰ( ἰΒ 4 ΠελΙδΥ ἔεδίυγε οὗ 
{πεῖς ΟἾγιβϑείδῃ Ἴοηπβοίουβηεββ. Τῆς 
ΝΙΚοΙαίιαπβ δανεὲ ὕεεῦ ἰδεπεδεά ὃγ 
ραιπϑεὶς ἰσαάϊτίοη, ἔσοπι [σεῆδεὺβ ἀοινῃ- 
ΨΆτάβ, ἢ τῃ ς (ΟἸἸοννετβ οὗ τς ῥγοβεϊγίε 
ΝΙκΚοίδοβ (Αςίβ νὶ. 5, ὙΠεσα 8Βεε ποῖα), πο 
ἰ8 Αἰϊεσεά, Ἐβρεοῖδ!ν ὃν Τετγίυ δὴ δηὰ 
Ἐρίρδδηίυβ, ἰὸ δανε ἰαρβεὰά ἰηῖο δηΐξὶ- 
ποπηίδῃ ᾿ἰίσεπβε, 48 ἴδ σεβυ]ὶ οὗ δῃ ονοῖ- 
βίγαί ποά δβοειςοίβι, ἀπά ἴο ἢδνε ρίνεη Π΄8. 
ΠὨᾶΠ1Ε ἴο ἃ βεςῖ ννῃίςἢ ρσδοιβεᾶ γεϊ σίου 
ΒΕΠΒΙΔ]1Ὑ ἴῃ ἴΠ6 ἄδλγβ Ὀεΐοσε Οεγίπέδιβ. 
ὙΠε τεπεῖβ οἵ {πε ἰδίξεσ ᾶσε ἴῃ ἔλεος ἀε- 
οἰασεά ὃν [γεπάδυβ ἴο βᾶνε Ὀδεη δπιοί- 
Ραϊεὰ ὃν (δες Νίοοἶαἰίαη8, ν Ο τεργεβεπιοὰ 
(86 βρίτϊ οὗ Πἰθεσεπίβπι ἢ ἢ, κα ἐπα 
ΟΡΡροβίϊες εχίσεπηεα οἵ ἰερα  βδπὶ δὲ δῃ 
Αι ετ ρεγιοά, τπγεδίεηθά (ἃς Τὔυτοπ᾽᾿ 5 
ΤΆΟΓΑ] Ὠεδῆ. Βυῖ 17 τῃς σοπηπηεηϊ οὗ 
νὶςῖ. ννεσς γε! δ ]ς, ἐδαὶ τῆς Ν. ῥσίποῖρίς 
ΨΆΒ ΠΊΘΙΕΙΥ μέ ἀεί δαίμνι ἐχογεὶ αγεἐεῦ 
εἰ »ιαπαμοαγὶ ῥοςδεέ “σὲ μὲ ᾳμίσμπιφμσ 
“ονηϊεαέμς δ85εὲ οείαμο ἀὲδ πὶ ἀ6- 
εἰῤεγεί, τἰῃε τερτεβεηϊδείοη οἵ ομβη νουϊὰ 
δεςοζης νἱροτουδβὶυ Ροϊεπηῖςα] ταῖμεσ ἔπη 
Ὠἰϑίοσί δ ἢν δοουταῖθ. Τῆς ἰγδάϊτίοη οὗ 
δς Ν.᾿ Β ογρίῃ πιδὺ οὗ οουγβε ὃ6 βγη ρ ̓ν 
ἄυε ἴο τῆς ρίαν οἵ ἸΔῖες ἱπιαρίπδείοη ὑροα 
ἴῃς ῥγεβεης παιγαῖϊνε ἰάκεὴ ἢ ἴῃς 
ἰδοϊδι οὰ γσεΐεσεπος ἴο ΝίΚκοίαοβ ἰπ Ας!8 νἱ. 
6. Οπ ἴδε οἴδεσ βαπὰ ἰξ "ννᾶ8 ποῖ ἰη [δς 
ἱπέεσεβὲ οὗ ἰδῖες τσγδάϊείοη τὸ Ῥιοραβαις 
ἰάεαβ ἀετοραΐοσυ ἴο ἴδε ομβαγαςίεσ οἵ δῇ 
Δροβίοϊς (δε βιίδη ; ἱπάεεδ, 8 εαὺὶν 85 
ΟἸΙἰεπι. Αἰεχ. (δέγονι. ἰϊ. 20, ἱϊϊ. 4; οὔ. 
Οονεέδέ, 4. νῖ. 8), ἃ ἀϊδροβίἔϊου (βμασοά 
ὃν ΜΊος.) ἕο οἷφατ δ8β σμπαγδαοῖοσ ἰβ Ἄνϊάδηϊ. 
Ὑνδδίενεσ ννὰϑ ἴῆε ργοοίβε γεϊδιίοη οὗ πε 
8οςῖ ἴοὸ ΝΙΚοΪδοβ, νὨθῖΠο βοσης ἰεηεὶ οἱ 
Βὶθ ννᾶβ εχρίοἰξὰ ἱσωγηοσα! νυ οὐ μεῖμεσ 
δε ΨΔ8 Ὠἰτηβε 1 ἃ ἀδηρεγουβὶν ἰαχ ἰδδοῆετ, 
ἴδετε 8 πὸ σεάδοη ἴὸ ἀουδὲ (με οτίρίηδὶ 
ςοηπαχίοη οὗ ἴδε ρατν υἱτθ Βῖπ). [8 
δοοοτητηοάλιίηρ ῥγηςὶρ 68 ἂτα Ἰυτηϊπουβῖν 
ἰπάϊςαιεοά ὈὉγ τῆς Τςοτηπιεηΐς οὗ ΗΙΡροϊγίυβ 
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τὴ Ῥε. 
᾿χχχίχ, 

ΑΠΟΚΑΛΎΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 1. 

ἔχεις, ὅτι "᾿ μισεῖς τὰ ἔργα τῶν Νικολαϊτῶν, " ἃ κἀγὼ μισῶ. 7. “ Ὁ 
αι, νου, ἔχων οὖς ἀκουσάτω τί τὸ Πνεῦμα λέγει ταῖς ἐκκλησίαις - Τῷ οι. χίϊΐ. 

Ώ ὃν. Ῥοϊγκ. Ραλῇ. ἰϊ. 2. 

(ἐδίδασκεν ἀδιαφορίαν βίον) «δπὰ τἢς 
Ρἄιγαβε διιίδαϊθά τὸ Βἰπι δγ ΟΙεπι. ΑἸεχ. 
(παραχρήσασθαι τῇ σαρκὶ δεῖν, ἃ δίπε 
ΜΨΏΙΟΙ 18 σοπβτπχοά, ἐ τῆς ΝΙΚοϊαιτδπβ 
Βεῖα ἀπά ἴῃ νεῖ. 15 δζϑ ἰδεπεϊβθά νυ 
τῇς Βαϊαδιιίςεβ (νικο-λαος, ἱπ ρορυΐατ 
εἰντποίορυ, ἃ του ρὰ Οτεείς εφυίϊνα! ἐπὶ ἔοτ 
ἘΣ δὴ τ᾽ Ῥεγάϊάϊε υεἰ Δρδογρϑίὶ ρορυ- 
ὉΠ1) 18. Βυτη οἷϊς ἱπίεσρτοϊδιίοη ἢδ8 
Ῥτονδι θά ἔσο τῇς Ὀερίπηίηρ οὗ ἴδε 
εἰφσμίεεπεῃ ςεπίυσυ (80 Ετναϊά, Ηεπρβίεη- 
θετρ, Πάδε., ϑομτγεσ, [υ] μεσ, Βουββεῖ). 
Τὴ οτίψίπδι ραζίγ-πᾶπηε ψγὰ8 Ῥσο ΑΙ 
Ἰπίεγργεῖεά ὈῪ ὁρροπεηΐβ ἴῃ τΠἰ8 ἀετορα- 
ἴΟΤΥ 8εῆβε. [ἡ ναὰβ ἴπυ8 (υτηδὰ ἱπίο ἃ 
Τονεσί Τεπδυσε Ὁρο τη ΨὴῸ Ψεσα 
εἰἴμες ροβίἰνεῖυ ἱτηπιοσαὶ οἵ ΠΙΡεγα 
ἰπάϊβετεπε τὸ βοσυρῖςβ (οπ ἔοοά, οἰαδβ, 
πιλττίαρε, πὰ τῆς 116) νυ βίο τὨΐδ ρυτὶ- 
ἴδῃ ρσορῃεὶ τερασζάεά 8 νὶ[2] ἴο {δε ῥσε- 
βεγνδίίοη οὗ ρεπυίμς ΟὨγίϑεϊδηϊ εν ἱπ ἃ 
Ῥᾶξδῃ οἷϊγ. Α ςοπέεπιροσζασυ ρδσδ] εἰ οὗ 
ΤΊΟΙΑΪ ἰΑΧΙῪ ἰ8 αυοϊεά Ὀγ Ὠεγεηρουτρ, 
Ηἰξι. ἀξ ἰα ᾿Ραϊεείέπε (1867), Ρ. 363. ἴξ 
ΝΙΚοίδοβ ννὰβ γϑβ!νγ δη βοαῖς Ὠἰπιβεῖζ, 
ἴδε αὔυδβε οὗὨἨ Πἰβ ῥγίποϊρίςβ ἰβ φυϊῖς ἰη- 
τε] 016, 48 ννε1] 48 τῃςὶς ρορυϊδτί τυ ἢ 
Ῥοορΐς οὗ ἱπξεσίοσ ομβαγαςῖεσ. Ρυβῆθά ἴὸ 
δῃ οχίγεσγα, δϑοει οἶδα οοηῆποβ οἰ ίοδὶ 
βεπίδαίοη ἴο πε βρίτ, ΑΒ {πε ἢςβῃ 

8 ΠῸ ρατῖ ἰπ (ἢς ἀϊνίης [ἰἴε, ἰξ τπιᾶν 
θὲ τερασάςά εἰἴμες 28 ἃ ἔοε ἴο ὃς Ἴοου- 
βίδηεν ἐπυνατίοα Οἵ 88 βοιπαδίπίῃρ' ΠΊΟΓΆ ΠΥ 
ἰπάϊδετεπε. [τ τῆς Ἰδιῖεσ οαβε, [ες ὑσδς- 
τοδὶ ἱπέδσεπος οὗ βεηβυδὶ ἰηδυΐρεπος ἰβ 
οὈνίουΒ, ἐς διρυπιθεηὶ Ὀεΐηρ παῖ {πε 
Ἰοῖεν βρίγτίξ σαπποῖ ὃς β8οϊ]ϑὰ ὃν βυςἢ ἰῃ- 
ἀυϊκοῦος ΔΠΥ ποῖα ἴπᾶη ἴδε βδὺπ ἰβ 
ῬοΙϊυϊοά Ὁγ βῃϊπίηρ οὔ ἃ ἀν ἐὰν 

Μασ. 7. ΑἍὄ βιπηρεης ἀεπιαηά ἔοσ δἰΐεη- 
ἔοη (πίστις, ὦτα ψυχῆς: ΟΙεπι. ΑΙεχ.) 
ἴο ἴπε υἱϊετάποςβ οὗ ργορῃεῖβ ψῆο σψγεσε 
ἱπδβρίσεἃ Ὀγ πε ϑρίτξ (οὗ ῬιορΒθου, τ΄. 
οῃ χίχ. το). Τεβα 48 υδϑυλ] ἀγὰ εδου]δ- 
ΤΟΓΥ, Ροβίτἷἶνε δηὰ Ὀγίεξ---ἐκκλ. βοδιϊγεά 
Ἰοςαὶ ςοπιπχυπίεεβ, ἀπά ποῖ ἃ Οδίδοϊῖς 
οτραηίβαιίοη, Ὀεΐπρ' ἴῃ οοποοριίοη οὗ ἴπε 
ΑΡοοδίυρβε, ἰὶ ἰδ ἔογ υ86 ἰῃ πεῖς ρυδ]ῖς 
νοΥβῃρ [πὲ ἘΠ18. Ὀοοΐκ ἰ8 υυτίτεη (ἰ. 3). 
1 ἰ5 ἃ βυδοτάϊπαις απὰ 1ἰξεγαγυ φυεβιίοη 
ψΠεῖδοσ ἴῃς 56 ΕΣ ΠΊΕΔΠΒ ἴῃ βυς ἢ ρἤταβαβ 
88 [818 (ο ἀεβίρτιαξε ΒΪΠΊΒΕΙΕ(ὟΥ εἰπεὶ, 84 6) 
Πππατρίοδ!ν 88 πε βρεαίκει, οσ ψβεῖβοσ 
(» δε βυπορεὶς ραᾶσα]]εῖβ βυρρεβῦ) [ΠΟΥ 
Ὅτηι ΔΠ ἰηΐερταὶ ρατί οὗ ἴς νῇοῖε πηεη- 

δῷε. [π δὴν οδβε {πε ρσορδεῖ σεργεβεηίβ 

ο ΜΙ. ἱν.23, εἰς, ἔτ. Εζοῖ. ἐϊΐ, 27. 

Βἰπη86 1 βἰτιρὶν 48 ἴῃς πχράϊῃπι ἔος γεςεὶν- 
ἰῃρ' πὰ τεοοτγάϊηρ (οὐ, ἱ. 19) ἐπεβε ογᾶς!εβ 
οὗ ἴδε ϑρίτγιε (οὐ χὶν. 13, χίχ. 9, χχ. 17). 
Ὅπικε οἵδε νυτίζοτβ δυο 8Ἃ8. Ραὺϊ δπά 
ἴδε δυΐδοιβ οὔ Ηεῦτενν ἀπά σ 7οβη, δε 
Οοουρίεθ ἃ ρμαβϑίνε τόϊβς, ἰῃγονΐηρ δῖ8 

ΒΟΠΔΙ τεῦυκα ἀπά οουηβεῖὶβ ἱπίο τῃς 
στη Τάμς φαξίῃ ἐὰε ϑῤίγίέ : Ὁὰυϊ τΐ8 
ΤΕΔΙΥ ἀεποῖεβ ἴπ6 οοηβάεπος ἔεϊς ὉΥ δα 
Ῥτορπεῖ ἰῃ δἷβ οὐνὴ ἱπβρίγαιίοη ἀπά δυ- 
τηοσίν. Ὑῆὲ ϑρίτε Βεσα, ᾿πουρῆ [688 
ἀεβηίτεἰγ τμαπ ἰῃ Ηοζπιαβ, 18 ἰδεπεϊδεά 
ψἱἢ 1εβ08 βρελκίηρ (ΒὨγουρ Πίβ ργσορῃςείβ: 
ἰξ τερτθϑθηῖβ βυδάδη ςουπβεῖὶβ ἀπά βεπ)ὶ- 
οσδουΐαι υἱϊεσαποαβ (ς,, οἡ ἱ. το), ἢοῖ ἃ 
οοπεπυουβ Ροννεσ ἴῃ ἴῃς ποιτηαὶ τηογαὶ 
1π|π οὗ {δε βαἰπίβ ἱπ ρεπεῖαὶ. Τῆς βενεπ 
Ῥτοπηίβεβ ἀεποέε βεουγιεγ οἵ ἱπηπιοσίδὶ 11ξπ 
(ροϑβἰἰνεῖγ δβεγε ἀπᾶ νεσ. 28 οἵ περδεϊνεϊυ 
88 νεῖ. 11), ρτίνίερε (ρεσβοηδὶ, νεῖ. 17, οὐ 
οἴδεϊαϊ, νεσ. 27), Βοποὺς (1. 5, 21), οσ 
ἱπογεαβεά ἱπείτηδου ([Π. 12). ΑΒ υδυλ], 
(φ΄. τ Οος. ἰϊ. οἵ"), ἐς Βίσμες ΟἸγίβείδη 
γνῶσις ἰδ σοπποοίοά ν»ἱ ἢ Ἔβομδίοϊορυ. 

Οὔθβεγνε (ῃς δἰηρίηρ οὐξ ἔος ἐποουγαρε- 
τηεηΐ ἂηὰ ργαίβε οἵ δας βοϊάϊεσ ἰῃ ἴδε 
Βοβῖ οὗ (πε ἴογαὶ. Τῆς εβεοϊ τεβεπιρῖςε5 
ἰμδῖ ργοάιιοφςά Ὦν Ῥεσίοἱεβ ἴῃ δἷ8 ρδηςρυτῖς 
ονεσ ἴδε Αἰμεπίδπϑ ψν8οὸ δά [4]]εἢ ἰῃ τῃς 
Ῥεϊοροπηαδβίδη ψᾶσ: “ τρβεῖποι ΠῸῈΥ ράᾶνε 
Ὁρ {πεῖς ᾿ἴνεβ, γεῖ ἱπάϊν᾽ ἀν }1γ τὰν νου 
τιῖα ἀφδίῃ! ε88 ῥγαῖβε" (Τπυς, ἰϊ. 43, 2). 
γικῶν (4 αὐδδὶ-ρετέες), ἱἰπ Ηετῃ. Μαπμά. 
χιΐ. 2,4 ἢ, 5.2, 4, 6. 2, 4 (ονετ βίῃ απὰ 
ἄεν!}), πιῖρμε πᾶνε [18 υδυ8] ᾿ομαππίηε 
8εη8Ε, ἴδε βίσυρρ!ε Ῥεΐηρ' οδεάϊεπος ἰη ἕδος 
οὗ {πε βεδυςιίοηβ ἀπά παγάβῃϊρβ ψῃῖ ἢ 
Ῥεβεῖ ρθορὶε αἰπιίπρ ἴο κθὲρ ἴδε ἀϊνίπε 
οοπιηδπάπηεπιβ (ο, οὐ Ἰοΐῃ χνὶ. 33). 
Ἐὸσ ἃ βρθοΐδὶ δρρὶϊοδείοη οὗ ἐς ἴεσπὶ, 86ὲ 
χν. 2. Βυϊῖ Ῥεπίπὰ [πε βΈΠΕΓΔΙ ὑδᾶρε 1165 
δε σοπιδίπδείοη οὗ “ ο ὃς ρυγε οἵ 7.8" 
διὰ ““ἴο ςοηάιεῖ ΟΥ̓ {τἰαπΊΡἢ "ἢ ἰπ τῆς 
Ηεῦτεν Σέἀεᾷ ἀπὰ (πα δγπας κεἀλὰ. Ἑπ:- 
τπεγπίοσα, νικῶν (πτουρῆους [8 εαυΐϊνα! επὶ 
το ἴῆε Εργρείδη Ἵβομδιοϊορίοδὶ ἴεγη “ νἷο- 
τοσίουβ,᾽" δρριεά ἰο τποβὲ ῆῸ ραββεά 
ΒΟΟΕΒΒΕΏΠΥ τῆσουρῃ [{8π|8 ειριδίίοηβ 
δηὰ τς Ἰυάρτηεπε αἴεσ ἄεαίῃ. [18 
δεπεγίς βεῆβε 8 {ΠΠυδίτα το Ὁ 4 Εδά. νἱΐ. 
[128]: “Βετε ἰβ τῆς ἱπίεπε οὗ τῇς Ὀδιεῖε 
το ὃς ουρῆς ὉῪ πιᾶπ Ὀοτη Ὡροη εασῖῃ : ἱἶ 
Ὡς ὃε ονετοοπῖς, ἢς 5841] βυῆεσ δ8 ἔδου 
διαϑβὲ βαϊά ; ὃὰὲ 17 πε σοπαυεσ, μῈ 8Π8]]} τε - 
ςεἶνε {πε τπίπρ οὗ ΨΠΙΟΝ 1 Βρθαῖ " (ἐ.ἐ., 
Ῥατιδάϊβε δηὰ 118 ρίοσίεβϑ). Ὑπὲ Ἐββεηςββ, 



η-- ὃ. 

Ῥγικῶντι δώσω αὐτῷ "φαγεῖν ἐκ τοῦ ξύλου τῆς ζωῆς, ὅ ἐστιν ἐν 

τῷ " παραδείσῳ τοῦ θεοῦ. 
“8. Καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν Σμύρνῃ ἐκκλησίας γράψον: Τάδε ΗΕ 

Φ χχὶϊ. 2, 14, :ο. 

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙ͂Σ ΙΩΑΝΝΟΥ 353 

ἴῃ. ξ 22, 
4. 

8 Ἐσεϊ. χχχὶ. 8, 2 Οος. χίΐ. 4, υκ. χχίϊὶ, 43 : Ῥδπρτ. 148. 

ὙΒοσ τῆς ΜΌΡΟ (Τί., ΑἹ. νγ8., Βδ., Β).) ["ἀςϑ., ΜΉ, 8. ργεῖεσ τω (Α, εἰ ἢ. 
Σ, 18): Ζμυρνη ( 
τος μϑεἢ οἵ Ν 
αεἰαέέφμες, ἰ. 158). 

δοςοζάϊηρ ἴοὸ Ϊοβερῆυβ (4πέ. χνὶ!. 1, 5), 
Βεῖϊά τῆς 850] ννᾶβ ἱπητηοσίδὶ, περι τον 
ἡγούμενοι τοῦ δικαίον τὴν πὶ γ--- 
εἴεγηδὶ 11ἴπ ἴῃς τειναγά οὗ δὴ υπάπηρ, υη- 
8ο 1οὦ βρῃι δραίπβι εν]. ΤῊς ἱπιαρεγυ οὗὅἁ 
τς πιεΐδρμοσ 8 ἄγανγῃ ἔγοπι [εὐν]8ἢ 68- 
οδαϊοϊοψυ ψν Βῖο ἢ δπιϊοὶραϊτοά [ἢ τενεσβαὶ 
οὗ ἴτε ἄοοπι ἱπουττοὰ ἰῃη Ἑάςεη ; εὐ, ΤεΞί. 
Ιευὲ, τ8, καὶ δώσει τοῖς ἁγίοις φαγεῖν 
ἐκ τοῦ ξύλον τῆς ζωῆς, α'5ο Επ. χχίν. 
1.11, Χχν., ΧΧΧΙ. 1-3, εἴς., δηὰ (ἰὸσ 
Ἐσγριτίδη ἰάεαβ) Ὀεῖονν οὐ ἰϊ. 21. Τῆς 

εη-Ρατίς οἵ αοά (π. -Ξ- ἃ ράγάεη ἢ 
ἱπέσοςβ, ΝΝΊ οΚαπ᾿ 5 Ογέσεολ. Οςίγαξα, ἱ. 

157) ἰΒ οης οἵ ἴπε ἰηιτετπηεάϊδίε δροάςβ, 
Ῥοββί ον (45 ἰῃ 5΄'ν. Επ. νἱϊ!. σ, δηὰ Ρδυ]) 
ἴδε (δίτά Βεάνεη ψβεζε ἴῃς ἑδνουγεά βαὶπίβ 
ἴἷἱνε δῇῆεν ἀδθδιῇ ἰπ βεοϊυδίοη δηά 1188, 
80 Ισϑῆ᾿ ν. 5. 1 (αθοάδ οἵ γα ῃβἰδι ο) δπὰ 
ν. 36, 1-2, ΨΏεῖα Βελνὲῃ ἰβ ἔοσς τε ΟἾτί8- 
εἶδπβ οὔ (πε πυπάτγεά(ο!ϊά ἔτυϊ, ραγδαάϊβε 
ἴοσ ἴδε εἰχίν-ἴοἹἁ, δηὰ της μεάνεηϊυ οἰ 
ἴον ἴδε τιϊτιγ- ΟἹ] ἃ (64 νεῖν δποίεπε ΟὨτί8- 
εἴδη ἰγαάϊεῖοπ). Τῆς ἔσες οὗ 11ξς Ὀ]ΟοΟπΊΒ 
ἰπιπιοϑὲ οὗ [Π6 Δροςδίυρβεβ (ς. οἡ χχίϊ. 2). 
ῬΏΠΟ δπαά αἰγεδάν αἱἱεροσίβεά ἱξ ἰηίο 
θεοσέβεια ὁ τῆς τελείας ἀρετῆς χαρακτήρ. 
Βυὲ ἰῆς 411 υϑίοπ οοτσεβροπάβ ἴο π ρεπα- 
ταὶ εϑβομαδίοϊορίοδὶ Ῥείποῖρῖς (δοττονοά 
ἔχγοτηῃ Βαῦγίοπία, ψνοσε ςοβσηοϊορίοδὶ 
ταΥ8 ραββεὰ ἱπίο δϑομῃδιοϊορίοδ) παῖ 
ἴδ ἐπὰ ννᾶ8 ἴο δε ἃ ἰσδηβοθπάθπον ἤπα 
τεηοναδιίοη οὗ {πα οτί ρίηδ] βίδῖε (Βαγη. νὶ. 
8). μον ἃ ἀε]!εταῖε δάάϊίοπ ἴο τπ6 Ο.Τ. 
Ῥῶγαβε ; ΟἿ σίβι᾽ 8 τεϊδιίοῃ το αοά συάδτδη- 
ἴεε8 Πίβ ῥχογηβα οὗ βυοῦ ἃ ρείνιερε (ἰἰϊ, 
12). αοὐδβ ριῆ (Εοπ,. νὶ. 23) ἰδ ΟἿ 8.8 

Ης ἰδ πὸ ἴδἷσ ργογηίβο ᾿κὸ Απεὶ- 
δοηὰδβΊΙ]., ψἤοτΣ ππεη ἀυρδρεά δώσων ἴος 
Ὧῖ8 ἰαῖγὲ δηᾶὰ ὑηδι! 16 ὦ υπάετιακίηρβ 
(Ριυς. Οονίοὶ. χὶ.). 

γν. 8-1:. Τῇς πιεββᾶρα (βῃοτζίεβε οὗ 
ἴῃ βενεπ) ἴο ἴδε ΟΕ γί βεϊδηβ ἴῃ ϑιηγγηᾶ, 
“ρῃς οὗ ἴδε ἤτβι βίδσβ ἴῃ ἴῃ Ὀγ" Πδης θεῖς 
οὗ τῆς οἰτῖεβ οὗ Αβία Μίηοσ" (Μοπιῃιβεῃ), 
8 ΨΕΔΙΩΥ ἀπά ρενιερεὰ βεαροτσί, δαπὰ 
κε ϑαγᾶϊβ ἃ οοπβίδηϊ σίναὶ οἵ Ἐρδῃεβϑυβ 
ἴον τῆς εἰς οὗὨ ῥχίγιδου ὑπο ῥτορεσυ 
δεϊοηρεὰ το Ῥεσράσηοβ, ἴδια σεᾶὶ οδρί[δὶ οὗ 
ἴδε ρῥγονίπος. ἴξ 'β ῥσοῦδου ονηρ ἴο 

» ἅτη., ἐυ]ὰ., 5., ΤΊΙ.}, δῃ ΟΥΕΈΒΟΡΤΑΡΕΥ ΨΏΙΟΒ οαδδβεβ οὐ ὁοΐῃβ 
τα)λπΒ τείψῃ (δοςοσάϊηρ ἴοὸ ννδάάἀϊηρίοη, Βαξέες ἀδς ῥγουέμεες 

ἴῃς Ρεξν 7εδ]ουβῖεβ οὗ ἴπ6β86 υγϑδπ οοτ- 
του η ἶε8 τπαῖ τπΠῈ Ῥσορῇοῖ σείγαϊ 8 ἔγοτι 
Βρεδκίηρ οὗ οης ἴο ἔπε οἴβεσς (8 Ραυὶ ἀϊά, 
ψ ἢ Ηἷ8 στο 68), ὉῪ τναν οὗ Ἔχδηιρῖε. 

ψεσ. 8. ΤΙῪες (πὲ ἴτοηι ἱ. 17.18, 
ἢ δρεοΐδὶ τοέεγεμος ἴο νεσ, τὸ δηά 
118 βἰτυδίίοη, αἰδο ἴο πε ρσοπηῖβε οὗ νεσ, 
11. Τῆς ϑηιγτηίοίς ΟΠ σι βείδηβ, πῃ ροτὶϊ 
οὗ ἀελίῃ, δε δἀἀγεββεὰ δῃά εποουσαρεὰ 
ὉΥ Οπε ψῇῆο ΒίτηβεῖΓ μδ8 ἀϊεά---πά τίβεῃ 
το 11|ό. Ης ἰ8 δασηϊας [νες. 9] τι τὰς 
του ρἢ Ὀγᾶκς δηὰ Ὀσίδγϑ σου ρῃ ν Ὠϊ οἢ ἔί τα 
ταυβί βίγι σρ]ε ἴο ννΐῃ 18 οσοόνῃ, ἀπά τμῖ8 
ἙΑΤΑΙΠἸΑτὶ 18 88 υϑ8] ρὰξ ἔογνασγά 88 {δε 
ἤτβεὲ εἰεπιεὴς οὐ εποουταρειηεηῖ. ΤῈΣ 
Οἴδεσ ποῖεβ οἵ μεῖρ δὲ (1.} ἴ86 ὑπᾶρ- 
Ῥτοδοβδῦ]6 ψγεδ ἢ οὗ ἃ ἀενοιοὰ [ἰξε, (11.) 
ἴδε Ἰυδείος οὗὨ {πεῖς οἸαίπι ἴῃ βρὶτς οἵ τῇεὶς 
ΤΡροπεηΐβ᾽ ργεβεῖρε δηὰ ργεξεπβίοπβ, (ϊ}.) 
τς ρῥτεονίἀεπεῖα! ἰἰπλὶς δβδίρηθα το πεῖς 
ττῖαὶ, δπὰ (1ν.}) [18 ἀπιρ] ε τενγασζά, Ὀεβϑίἀεβ ἐπα 
ἴαοι τπδὲ ΟἾγίβε ἄοεβ. ποῖ οοποεδὶ ἴτοτη 
ἴδεπὶ τῇς ψοσεὶ,- -πτωχΌ ἀΟοπίταβι ΚΕ. 
]οοδαπδπ᾿β δρῃοσίβπι: “ Ὑοβοενοσ δι]- 
818 τῆς Τόσα ἴῃ ρον ΜΠ ἂὲ Ἰεηρστῃ 
ΠῚ] ἴξ 'ἰπ νεἢ; δηά νβοβοενεσ ἢςρ- 
ἰεςῖβ ἴῃς Τόσδῇ ἴῃ νεδ τη, Ψ11 δὲ Ἰεσηρτῶ 
Ὡερίεςς ἰξ ἰῃ Ρονεσίγ " (Ρίγχκε Αδοίῃ, ἱν. 
13. Τὲς βυδβεαυδης δ᾽] υϑίοῃ ἴὸ [εὺν 
Δοαυΐτεβ τεβἢ Ροΐπεὲ ἐγοτ ἃ οοπιρασίβοῃ 
νὴ (ΟΒαρίρδῃ, οὐ) ἀποίμεσ σοπιεπρογΑ ΣΎ 
τΑ 18 ςοτησηεπέ οἡ 188. χὶν!ϊ. τὸ : “ 1818 
τλεϑπ8 ἴπδὲὶ (πε Ἡοΐγ Οπε βουρῆὶ ἴοσ 81] 
Εοσό 4υδ!εἶεβ ἴἰο ρίνε ἴο [Ιδβγδεὶ, δηά 
ουπᾶ ΟὨΪΥ ΡῬονεσίυ "".--ἴουδ. Ποεβ ἴδ 
Ῥτορδεῖ σεβεπί (βεε οὔ τπῖ8, νοῦ Ποῦβ- 
ομδΖ, Τεχές ὦ. ὕπέενς. χὶ. τ. 35 8.) ἴδε 
]εν δα οἰαίπι το ἐπε εἰς οἵἩ ἀοάΒ ρεορῖε, 
ἀεοϊασίπρ ἰπ 850 δην ᾿νοτάβ (18 Μαῖῖ, χχί. 
43)ν ἰῃαῖ 1 υἀδλίβηι, 80 δ 28 ἰξ 8 βεηυΐπε, 
8 πον ἰπδίάε ἴἰπῸ Τδυτοῦ, πᾶ τῆδι τς 
ον δ πιο [8 ἔογέεϊ δά [8 Ὀσίνι!ερς 
δὰ ἴβ ποὺ ἃ ρβευάοπυσοι (Ηαγπδοῖ, 
Η. Ὁ. . τ77-170})}} 1 τε ραββαρε ἄοεβ 
ποῖ Ὀσεαῖπε [π|8 ςοπηπιοη δπερδίῃυ, ἰῃς 
οΔΙυπληΐδβ τῆλ ὃ6 ϑυρροδβεά ἴο ἢᾶνε ἰδίκεῃ 
ἴδε ἴοτπι οὗ ἰδυπίβ ἅροη της ΟἸ γί βιίδη ἀς- 
Ἰυδίοη οὗ Ὀεϊϊενίηρ ἴπᾶὶ 4 Ῥαϊεβεϊπίδῃ 
ΡῬεδβαπίὶ δηὰ οσίγηϊηδὶ ννὰ8 πηεβϑίδῃ, οσ οὗ 
βἰαπηάδσβ ὑροη ΟἸγίϑείδ η πλοσαῖβ δηὰ πιο- 
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ὁ Οὐ χἰϊμς. λέγει ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος, ὃς ἐγένετο νεκρὸς καὶ ᾿ ἔζησεν 9. 

Ἰὰς ξετίς Οἶδα " σου τὴν θλίψιν καὶ τὴν " πτωχείαν " ἀλλὰ “ πλούσιος εἴ καὶ 
ἵν ἀρ, [ἢ, τὴν ᾿ βλασφημίαν " ἐκ τῶν λεγόντων ᾿᾿Ιουδαίους εἶναι ἑαυτούς, καὶ 
δ᾽ ἈὉ οὐκ εἰσὶν, ἀλλὰ συναγωγὴ "τοῦ Σατανᾶ. το. Μηδὲν; φοβοῦ ἃ μέλλεις 
Βοίιϊ, . 
Ῥιαί. πάσχειν. ἰδοὺ μέλλει βάλλειν ὁ διάβολος " ἐξ ὑμῶν εἰς φυλακὴν 
47γ8ι. 

᾿ ΠΥ Ἕ Ὁ ᾽ ς ἰϊ. ο, 146. ἰἱ Ρι ηὰ Τοῦ! λίψις (Ηεῦ. χ. 33-.} 2 Οος. νἱ. 10, νἱϊΐ. ο, [45. ἰϊ. 5, οἵ. Ῥα. χχχίν. το-σ:, δηὰ Ἔγσρες. Τοῦὶὶ 
ἵν. ἅτ. χομι ἕξι. δ. τ6, ἰν. 4. Υ οβη ἴῃ 25. 3: ἰδοις ἐπ. ο, Ἔοτα. ἱΐ, ἥν τὰ Χχ. 20 
(ΒΙ[2βϑ, ἢ )2, 2). ἃ ἰἰϊ. ο, 2 Οος. χὶ. 14:15. Ὁ 2 088 4, ρδχγιϊεῖνε ΌῪ Βασβὰ Ηε]εοϊειὶς ὑξαζε. 

1ΈΟσ μηδὲν (ΝΡ, εἴς., νρ., ϑγτ., Αβδῖῃ,, Απάδεραν, Ασείῃ., συρσ., Ρχ., Τί. 5χ., Βδβ.) 
80ῃ., ΑἹ., Πβι,, Τε., 

(Α00, ὃ, 38, 49. Αγπι, Απάρε!)). 

Εἶνεβ (τε}..), οἵ οὗἩ πια]ςίουβ, ἀποηγτηουβ 
δοουδβαιίίοηβ ἰδίᾷ Ὀείοστε ἴῆς Βοπιᾶῃ δὺ- 
τδογίεῖςβ υἱτἢ ταΐεγεπος ἴο γενοϊ υτἱοπᾶγΥ 
ἀεβῖρπβ ου ἴπε ραγὶ οὔτμε σδυτοθαβ. “1.68 
Οεϊεπίδυχ ργεηηεηῖ ἀ᾽ οσάϊηδίτε 4 γε σίοη 
οογπις ὑἢ ῥτγέξεχιε ἂς ἰδαυϊπετίεβ" (Βε- 
π8η). [υἀδίβη) ννᾶ8 βίσοηρ δἷ ϑιηγτηδ, δηὰ 
ἰζξ8 Ποβε εν το ἐπε ΟἸ γι βεϊδηβ (5ες Οἷἵο᾽ 8 
ποῖςβ οὐ Ϊυδῖ.  ὲέαϊ. χνί, 11, χχχν., εἴς.) 
Ψου]ά ποῖ θ6 Ιεββεη θὰ Ὀγ ἴπε δοςαββίοη οὗ 
ςοηνοσίβ ἔγοπι ἔῃς οἷά δίῃ ἴο τπε πεν 
(χη. αἀ ϑηνιγγη. ἰ, 2, ἀεβογίδεβ [με βαϊπὶβ 
δηὰ ξδὶ ἐπι} ἔοΙκ οὗ ΟἸτῖβι εἴτε ἐν ̓ Ιουδαίοις 
«ἴτε ἐν ἔθνεσιν) ; ἴῃς τεολβοῦβ ἕο βυοἢ 
Βοοίαὶ δηϊπηοβυ ἂηὰ ἱπίογίεσεποε ἃζὰ 
ηδγβεᾶ ἰπ ]οννεῖτ᾽'β ποῖς οα σ: ΤΆ. [1]. 
13, ἴῃ Ε. 6. Ηδγάγ᾽β Ολγιξέιαπέέν απὰ 
ἐλε Κονιαη Οουεγηπιεηέ, ΡΌὉ. 45-53, δηὰ ἴῃ 
Ἑδηηβαγβ δέυη 1, εἰέόγο, 272 1. Αἱ ἴΠ6 
τηλιιγτάοηι οὗ ῬΟΪγΚκατρ ἰῃ ϑηλγτπδ, ΒοπλῈ 
γεδτβ δἴϊεσ ἴῃς Αροσάῖγρβε ννᾶβ νυ τε 
{45 Ἰδῖεσ 511}} δὲ {πε ἀεαιῃ οἵ Ρίοπίυβ, 250 
4.8.) τῆς Τρδμε τηδλὰς τπετηβεῖνεβ οοπβρίο- 
του ΌΥ ἀεπουποίηρ Εἰπὶ νυν τπῈ ραρᾶῃ 
τοῦ δὈείοτε τῇς Αβίδατοβ (ἀκατασχέτῳ 
θυμῷ καὶ μεγάλῃ φωνῇ), εαρετ!Υ 48βἰβείη 
το ἈΘΆΡ ἔαββοίε Οη δῖ8 ρίϊε (προθύμως, ὡς 
ἔθος αὑτοῖς)͵ ἀπὰ Πεϊρίπρ ἴο ῥγενεης τῆς 
ΘΟ τί βείδῃβ ἔτοτι ὀδιαίπίηξ πε τηδείντβ 
ϑοάγ (ὑποβαλλόντων καὶ ἐνισχνόντων 
“τῶν ᾿Ιονδαίων : Μδτί. Ροΐγκ. χὶϊ., χνὶ!.). 
ΤΠε ἤδηϊε οὗ “ 7ενν,᾽ ἀποίεπε δπὰ Ὠοηουτσ- 
ΔΌ1ε, 18 οἰαἰπγχεὰ (καὶ οὐκ εἰσ) ἔοτ Ὀεϊΐενεῖ8 
ἴῃ 1688 ἴπ6 πιεβοίδῃ, γῃῆο οσοηπδβιίυϊε ἴῃ 6 
168] ρεορίς οὔ αοὰ νἱ ἃ ἱερίεἰπιαῖα 
«εἰαἰπιὶ ἰο τῆς Ὀτίν!]ερε8 δπὰ εἰπε οὗ τῆς 
Ο.Τ. οοτηπιυπιῖγ. “Νον Ὁγ οὐὖὖῖ ἕδνα 
δᾶνε Ῥεσοῦῆς ποτε ἴπδη ἴποβεὲ ψ 80 
βεεπηεὰ ἴο δλνε ἀοἄ᾽ (2 ΟΙεπι. ἱΐ. 3).--- 
συν. σατ. ἃ δί(ίες τεϊοτὲ ἴο ἴῃς οοπίεπι- 
Ῥοτγάσυ οἰδίπιβ οὗ [υἀδίβπι ὙΠ 18. σ. τοῦ 
κυρίου ((, Νυπι. χνΐ. 3, χχ. 4, ΡΒ. 80]. 
χνιΐ, 18, σ. ὁσίων). Τῆς Δ]]1υδίοη Πεῖε ἰ8 
ἴο 1εννίδι, ἱπ νεῖ. 13 (ἤσοης οὗ 8.) ἴο 
βλἔβα, ἃπὰ ἴῃ νεῖ. 24 (ἀεριῆβ οἵ 8.) ἴἰοὸ 
εγεῖίοαὶ, ἀπίδροηΐβηι. 

Ἡ, Νν8., Β]., ϑ'ν. τοδὰ τῆς εαϑίεσ ἀπά 1688 ργοῦδοϊε μη 

Μετ. το. μη. φοβοῦ, κιτιλ. “Τοῦ 
ογάεγεβι υ8 ἴο δηἄυγα, ποῖ ἴο ἴονε, ἰτί4]5. 
Α πιᾶῃ τῆδυ ἶονε ἴο ἐπάυγε, Ὀὰὶ μα ἀοεβ 
ποῖ ἴονε ψῇδὲ ἢς επάυγεβ᾽᾿ (Αὐξ. Οομ. 
χ. 28). 1Π-ἰτεδίπηθηις, ἃ8 νγ61] ἃ5 τηΐβσεργθ- 
βεηίδιίοη, ἰβ ἱγαοθὰ Ὀδοῖκς ἴὸ ἃ ἀϊδδροῖϊς 
Βοῦζοα, ἴῃ ἴπε οοπηπιοη ελεῖν ΟΠ γί βιίδη 
ταληηοῖ (ὑγείπεὶ, 13 2). Τῆς [πιρογίδὶ] 
δυϊπουῖεβ (διάβολος 258 ἰπ 1 Ρεῖετ ν. 8), 
ἰἰπουρ οὗϊεη ἰπβεϊραϊοά ὉγῪ ἴῃς [|εἐνν8, 
πιδά τῆς βοὶς ροννεσ οὗ ἱπῆϊςεϊηρ ἱπιρτίβοη- 
τηεηΐ, ἴῃ τηϊ8 οςᾶδε ἴοσ ἃ γεῆιβδὶ ἴὸ σνοσβῃϊρ 
τε Θπλρετοσβ ἱπιᾶρε; ἴΠε ρσορμεῖ Βεσα 
τοάϊοιβ Δῃ ἱπηπιίπεπὶ ρεγβεουζίου οὗἩ (88 
ἱπά (οοπιρᾶγε Αςίβ ἰχ. τό, δπὰ δῦονε 

Ιπιετοά, 8 6) Ἰαβεὶπρ' ἔοσ ἃ ββοτί δπά 1ϊπιιτθὰ 
εἶπιε (δέκα ἦμ. Ξεετεβ,,, οτί ρίπα!!γ ἀπε το τπῈ 
του ϑεαπιὶς ἀϊνϊβίοη οὗ ἃ πιοηῖῃ ἱπίο 
ἀεολάςβ). Τῆς Ἰοοδὶ ἱπιθηβίυ οὗ ξεεϊίπρ 
ρου ἴπε πλρετίδὶ συ] πιδὺ Ὀς ραϊπετοὰ 
ὅτου {πε ἕλος {Ππαΐ ἴῃ 23 Α.Ὁ. ϑηγτπα Πδά 
βεουγοὰ ἔσγοπι Τί εγίυβ δηὰ τπ 6 βοηδίῖς, αδεσ 
Κεδη οοπιρεκίοη, τς οονεϊεά ἀϊδεϊποιίοη 
οὐ ροββεβϑίπρ ἴῃ8 βεοοπά ἴθπιρὶς ἀθογεὰ 
ΌΥ ἴδε ρῥσζονίπος ἴο ἴπε ἱπιρεγίαὶ οὐϊευβ. 
Ηεπος τῆς δίγυρρ!ε δηϊὶοϊραϊθά μετα 18 
ἀεβρειδαῖες (ἄχ. θ.); πὶ ἄοπὶ ἰβ πὸ 
τεπιοῖς σοπίηρεπου. Ὥρας Ἐρ. 
Κυρά, ψιεῖς τὰς πιαγίγτι-οσὶβὶβ ἰ8 [8 Κα 
88 80 δηεοὶ ρδιίοη οἵ ἴῃς ἅπα] ρεσβεουκίοη 
(ς΄. Αρος. {ἴ1, το, χίϊί. 7-15): “ΠῚ 411} δΐ8 
τηῖρδς (Πς δάνεβδγυ δ88δι]εἀ υ8, σίνίηρ ὺ8 
8 πε οὗ νῆδι ἷβ υηδγ θά δάνεπε νουϊά 
δε κα δὲ τῆς επά"; [ῃε πιλγίγσβ “δη- 
ἁἀυτοά ποῦν 411 τῆς αβϑβϑαυϊβ8 πεαρθὰ οὔ 
ἴδεπιὶ ὉῪ ἴδε πιοῦ. ὙΠΕΥ Ψετα βῃουϊεά 
δῖ, βίσυςκ, δαϊεᾶ δὔουϊ, τουδεά, Ξἐοηςά, 
ἱπιρτίβοποά ; ἰῃ ἕδος ἔμεν βυβετεά 411 τπδὶ 
8Δῃ ἱπίωτίδιεά τοῦ Κ68 ἴο ἱπῆϊοϊ οῃ 
ἐπεπιῖεβ δηὰ ὀρροπεηΐβ." --ἼΠεη ζο ον 8 
ἃ οοτηπιαπάπηεπε τ ρῥτοτηΐδε: γίνον 
(μοι ἴσθι), “ 5ῃον {γϑεῖ ᾽ τπγοῦυρπουϊ 81] 
ἄεστεεβ οἵ {τ12] δπὰ ἰῇ ΔπῪ ἐπιεσρεηου. [ἰ 
ἰ8 ποτε ἔμδη ἀουδεξι! 16 τ 18. 18. ἃ βυρες 
Ιοοδ] δ] υβίοα ἰο δε ἰογαϊν δηὰ ἰοςδὶ 
Ῥαϊσιοκίβαι ὕροὴ νυ ἢ ϑαγάϊβ ῥγί θὰ μεῖ- 
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ἵνα πειρασθῆτε - καὶ ἕξετε θλίψιν ἡμερῶν " δέκα. 
ἃ ἄχρι θανάτου, καὶ δώσω σοι τὸν " στέφανον τῆς “ζωῆς. 

ἔχων οὖς ἀκουσάτω τί τὸ Πνεῦμα λέγει ταῖς ἐκκλησίαις - Ὁ νικῶν οὐ τ. 
μὴ ἀδικηθῇ ἐκ τοῦ ς θανάτου τοῦ ὅ δευτέρου. 

ΑΠΟΚΑΛΥΎΨΙΣ ἸΩΆΝΝΟΥ 

γίνου πιστὸς -ς ἀεη. χχίν' 
αὶ 55, Νυπ,. 

1Ὶ. Ὁ κχί, το, 
Ῥδῃ. ἱ. 12, 

χίΐ, τα, 
Αςῖδ χχίϊ 

“2, Καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν Περγάμῳ ἐκκλησίας γράψον. Τάδε ἐξ; ἔνθα 
λέγει "ὁ ἔχων τὴν ῥομφαίαν τὴν δίστομον τὴν ὀξεῖαν - 13. Οἷδα ἐγ τη" 
ποῦ κατοικεῖς, ὅπου ὁ θρόνος τοῦ Σατανᾶ, καὶ κρατεῖς ' τὸ ὄνομά μου, ς ἦ΄ Ρ ει. ν. 

ἐ. 12. ἔεα. ἐρεχεᾷ. 
ΞΩ 8ὲγ. χχί. 3. Τῆς βρίσί[04] )μ5 ρίαν. 

8εἰζ δῃὰ υνδίςἢ 88ε πδά υὑγρεὰ 48 δεῖ ρίεα 
το Τιδεγίυβ (Τοῖς. 4πη. ἵν. 56). Οη τῃς 
Βοηουζβ β0 Βα εν ραϊὰ ἰο τπηδείγτβ ἱπ 
ϑηιγτηα, ο΄. Μανέ. Ροὶγᾷ. χνὶϊ. τοῦτον μὲν 
γὰρ ϑιὸν ὄντα τοῦ θεοῦ προσκυνοῦμεν, 
τοὺς δὲ μάρτυρας ὡς μαθητὰς καὶ μιμητὰς 
τοῦ κυρίον ἀγαπῶμεν (4180 Ευδεῦ. Η. Ε. 
ἷν. 15. 46, 47), ΠῈΠ [6 ΘΟ ΕΠΙΡΟΓΑΓΥ ΟΥΥ 
οὗ 4 Εβά. νιϊϊ. 27: “Ἰμοοῖς ποῖ δὲ ἴδε 
ἀεεάβ οὗ τῆς ἱπιρίουβ Ὀυὲ δὲ ἴποβε ψῆὸ 
ἢδνα ἱκερὶ ΤῊΥ σονεηδηῖβ διὰ δ! ςεϊοπ᾽" 
({.4., τῆς πιλγίγτβ), 4180 τε βυβδβεαιεης 
ΟὨγιβείδῃ ποποὺς ραϊὰ Ὁν Ηογπιδβ (5. 
111. 1, 2), Ο τεβεγνεβ ἴῃς τρῆς μαπά οὗ 
Ασοά ἴον ἴῃε τηδγίγιβ ῇο πᾶνε “᾿βυξέτγοά 
ἔον ἴδε βᾶκε οὗ ἴς Ναπιβ," επάυτίηρ 
“Βα ΊρΡεβ, ἱπιργιϑοηπηεηίβ, στεδὶ δϑ τ οη 8, 
σζοββαβ, νὰ θεδβίβ᾽". Εοὸσ καὶ νἱτἢ ἔυϊ. 
αἴτεσ ἱπηρετδιίνε, βεε ΕΡΏ. ν. 14, [4π168 ἰν. 
γ.-ιστέφ. ἴ. 1374, ἴὰε τεννατὰ Ἀρεϊρτιοά 
ἴῃ νεσ. 7 ἴο ἴδε {πἠυτπηρῇ οἵὗὨ (δι τῇ ἰ8 ἢεσα 
Ὀεβίοννεά ὑροη ἴδε ἰογδιεν οὗ δῆ. Τὸ 
Βοϊἃ ομς᾽βΒ στουπὰ ἰβ, υπάδτ σοτίδίη οἰτ- 
ςυπιδίδποςδ, 88 ἰγγΐηρ δηὰ ογεά8]ε 48 ἐξ 
ἰδ ὑπάες οἴμεῖβ ἴο ψνη Ροβίἶνε βυςοαββεβ. 
Τῆς πιείδρῃος οἵ στέφ. υἱτἢ ἰϊ8 τοδί, 
βαςεγζάοιδι, ἀπὰ ἔεβίδὶ (Ὁ δηὶ. ἰἰ. σι, Ἶβδ. 
χχν ϊϊ. στ, Ηεγηλ. ϑένε. ν}}. 2) δβϑοςίδιίοῃβ, 
ψου ἃ 6411 ρ οἰνὶς ἀπά διπίεῖς ποπουγβ 
ἴο τς Ιοοϑ] ΟἸγιβιίδηβ, ἔπε ἰδιῖεσ οὐίπρ 
ἴο ἴῃς ἤαπιοῦβ ραπηεβ δὲ ϑγγτηα, ἴδε 
ἕοστηεσ ἔγουῃ ἴμε ἔδλοϊ [δὶ στ. ἐγεαυεπεν 
ΟσουΒ 4180 ἰῃ ἰπϑοῦ ρ(ΟΠ8 88 -- Ρυ  ]1ς που- 
οἷς ἴοσ ἀϊβείηρυϊδιοὰ βεγνίςε (ραϊά, ἐ.}.» ἴο 
Ῥεπιοβίμεπεβ πὰ Ζεπο), Εἶδε ἴῃς γεαῖν 
δρροἰηιπιεπὶ οὗ ἃ ργίεβὲ δὲ Ευπιεπεὶδ ἴὸ 
τῆς Παρ οἴ Ζεηο νν88 τεττηδὰ παράληψις 
τοῦ φανονυ (Ο. Β. Ρ. τ. 358). Οοπι- 

ἃτε, τῇ (ἢ ἄξιοι οἵ [1|.. 4, δ βεπΐεποα 
ἴπ Ερ. υρά. ἀροη τδς Ξ ῆ 
γον τοὺς γενναίους ἀθλητὰς, ποικίλον 

ομείναντας ἀγῶνα καὶ μεγάλως νικήσαν- 
τας, ἀπολαβεῖν τὸν μέγαν τῆς 
ἀρσίας στέφανον, Δηὰά ἴῃς ατεεῖς ρξγαβε 
ἴος ποῦῖς ἀεεάβ, ἄξια στεφάνων (ΡΙυϊ. 
Ῥεγίοϊ. 28). 

ες. σι. οὐ μὴ (επιρμαῖίο): πὸ για 
ΟὨσίβείδη, τυ 1688 ὁπα ΨὯῸ ἀἷϊεβ ἃ 

ξΕ 8ὅες οἵ χχ. ὅ, 14. 

. 2 Τίη;. 
ν. 8, ]48. 

Β χίχ. ὙΠ ΉῸΡῚ ἶν. 12, Επ. Ιχἰϊ, 2; ἐϊ8 βίσοκκε 
διά ἐἰΐ. 8. ἱ ΟἹ. οὐ νεσ. το, 

τηλσίγτ᾽ 8 ἀεί, πεθὰ ἔδασ δηγιπίηρ θεγοπά 
ἴδε ρδηρ οὗ ἴῃς ἢγϑὶ ἀεαῖῃ. Τῆς βεοοπὰ 
ἀεδίῃ οὗ οοπάεπιπδίίοη ἰη ἴδ ἰδκε οὗ ἤσε 
Ἰεᾶνεβ ἴδε (Δ ἘΠ] βοδίμοῖεββ, ἢο τδίζοσ 
δονν ΟἾεῖβ ταν Βυ εἰ ἔσοτι (6 ἴΟΙΓΟΙΒ 
ἐἐξεαύτεαν 12) ΠᾺΡ ἐλυηιεὰ 1π6 δηοίεπὶ 
οὐκοοἷς (εβρεοίδὶ 6 τίη) ὕὑροη 
τδε ἀδεῖς ἐπεειγάϊ ἸπαΝφο  εμα πὰ 
δεάνεη. ΟΥ̓ ἴδε βικείοῃ οὗ Απὶ, βεδίθά ου 
δὶ8 ἴἤτοηε δηά γορεὰ ἴπ δῖα, Βοϊἀϊησ 
βοερίτα δηά βιδῆϊ,, δπὰ οσγίηρ : “1 δπὶ ποῖ 
Βεϊά ἴο ὃς ἃ ρεζβοῃ οὗ πο δοοουηΐῖ, δηὰ 
νἱοΐεηςος πα! ποῖ δε ἄοπε πιδ. 1 δπ} (ἢῪ 
8βοη, Ο ἀτεδὶ Ομε, δηᾶ 1 πᾶνε βεεπ ἴδ 
διάάδη τίη ρβ τῃδιῖ Ὀεϊοηρ ἴο ἴῃ ε6. 1 δπὶ 
ογονηεὰ Κιηρ οὐ {πε ροάβ, δπὰ 8841 ποῖ 
ἅϊε ἃ βεοοπὰᾶ εἰπε ἰπ τῃς υπάεγινοτί ἃ ̓ 
(Ε. Β. Ὁ. 99). [ἔκ ΟΠτίβείδη ἵκεερ ἢἰπι- 
8εῖ ἰογαὶ 1}} ἀφαῖῃ, τπε ρτορβεῖ δεσε 
ξυδτιαπίεςβ ἴπδὶ ΟὮτίβε νν}}} καρ Ηἰπὶ βαῖδ 
ἤει ἀεδίῃ. Αἴεσ ἔπε ργοπιῖβε οὗ νεσ. τὸ 
δοννανοσ, 1Π18 βουπάβ [ἰκὸ δῇ ἀπεὶο!πηᾶχ. 
Τῆς φεπεῖαὶ ἴεποσ οὗ πε τηεββαρε ἱπάϊ- 
οαῖεβ {πδὲ ]οπ νγᾶ8 γδῖπες τόσα Ἵοσάϊδὶ 
δηὰ βυτηραδίδειῖς ἴο ἴπ 6 ϑηγγτηϊοῖς συ το ἢ 
τἴδη ἴο τῆς Ἑρδεβίδη. 

γν. 12-17. Τε πιεββᾶρε ἴο ῬεσρβπΊοβ, 
τῆς Βεπδγεβ οἵ ᾿ψουγάεβ οὗ ἰἢς ρτγονίηςα. 

Μνες. 12. Τῆς εἰς ἰ8 ἂρὲ ἴῃ νίενν οὗ 
νεῖ. 16. 

νεῖ. 13. Τνο ἔεδίυσεβ ἰῃ ἔπε ἰοοδὶ 
βἰτυδιίου πιεπδοεά Οῃγίβεϊδηϊυ. Ῥεγρα- 
τιοβ, δεβίεβ ἐογπχίη ἃ ἰεζαὶ σεπίτε ἴοσ 
τδε ἀϊκετίςι (αἁ δάτὰ ςοοπυεηΐιης ΤὨγαδιγεηὶ 
αἰΐαδαιυς ἱπῆοποζαε οἱυϊταῖεβ, ΡΙΙΠ. ν. 33), 
νν88 ἂη οἷά ςεπίσς οὗ εἴωρεγοι- γ Οσϑῃὶρ ἴῃ 
᾿Αβία Μίποσ; ἰῃ 20 Β.0. ἃ ἴεπιρὶς πὰ Ὀεθη 
εἴεοϊεά το τῇς ἀϊνίπε Αὐρυδβίυβ ἀπά ἴῃς 
οὐάεββ Κοιηδ, ἀπά ἃ βρεοΐδὶ ὑτεβιβοοά 

ἔρὰ Ῥεδη ἐοστηβὰ (ὑμνφδοὶ θεοῦ Σεβαστοῦ 
καὶ θεᾶς 'Ρώμη4). Αποίδας ἐεδίυτα, 
Βῃοςκίῃρ ἴο εαγὶν Ομ γι βείδη ἔξεϊρ, ννᾶ8 
τᾶς ἸΙοοαὶ ουἱεὲ οἵ Αεβουϊαρίυβ (ΟἿ, Ζαδη, 
8 73, ποῖε 2), ΠοΒε ἔδνουγὶ(α βυτηδο] (6. .» 
οῃ οοἰῃ8) νγᾶβ ἃ βερεηΐ (“" ἴδε ροά οἵ Ρετ- 
ῆοβ, Ματσί. ἰχ. 17); 80 Ραυβδῃ. ΟἋογ. 27, 

(ἰϊ. 402), κάθηται δὲ ἐπὶ θρόνον βακτη- 
ρίαν κρατῶν, τὴν δὲ ἑτέραν τῶν χειρῶν 
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κα Τίσι, ν. καὶ οὐκ ἠρνήσω τὴν ἢ πίστιν ' μου καὶ ἐν ταῖς ἡμέραις ᾿Αντίπας ' ὁ 
1 χῖν. τα: μάρτυς μου, ὁ ἢ πιστός μου, ὃς ἀπεκτάνθη παρ᾽ ὑμῖν, ὅπου ὁ σατανᾶς 

5 1ὴ της", 
πα Οβείουις κατοικεῖ. 14. ᾿Αλλ᾽ ἔχω κατὰ σοῦ ὀλίγα. ἔχεις ἐκεῖ κρατοῦντας τὴν 

ἀπτ, δ διδαχὴν Βαλαάμ, ὃς ἐδίδασκεν "τῷ Βαλὰκ " βαλεῖν σκάνδαλον 
1. 

ΠῚ δῦ. ἅδι. 

(7οὉ χχὶ. 22 ὡ “οῦ) ̓ ςογγδςὶ οο:βίσ. ἰῃ νεζ. 29ὁ. ο Ῥεουϊαος ἰο Αροζδῖγρϑ,; ἴον τίθεναι ΟΥ ποιεῖν. 

1.Ὰ8 8η δἱϊεσπδῖίνε [ο ἰακίπρ Αντιπας 88 ἱπά ες πδῦῖε, ΥΝ Η (αῆεν 1,808 πλ.} βυρρεβὲ 
τῆς φεηίξ, Αντιπα (Ηπδ] Ο ἰἅΚεπ ὑρ ἔτοπι [ο]οννίηρ Ο); 80ὸ Νεβίῖε, Ζαμη, ϑ.ομπιοάεὶ, 
Β]., ἕν. νι ἐν αἷς οΥ αἱς᾿(Ὀείοτε Αντιπας, 50 νν5., Β8.), ΒΌΡΡΙΥ εἰἴδπεῖ εασέἑέξέ 
(Ηαγαι) οσ οεείτμς σὲ (Ομαεείέ., το2, 2950). ΤΒΕ ἀντειπας οἵὗἩ 5. πιὲρῃί δυρρεδὶ ἃ 
εἰσηϊῆοληι ἀρρεϊ!διίοη ταῖμοσ τπᾶπ ΔηΥ Ρεγβοηδὶ πουη (αν γπη). 

ὑπὲρ κεφαλῆς ἔχει τοῦ δράκοντος. ἴῃ 
λάάδιοη ἰο τπ686 ἰαβῃϊοηδοϊε οὐ18, ἃ 
τηλρηίβοεπε ἰῃγοηθ- κε ἁἱτδσ ἴο Ζευβ 
ϑοῖεγ τοννεσθὰ οἡ ἴῃς ΑἼζοροῖβ (Ῥαυβ. ἱἰ. 
7, 75. ἰἰϊ. 556, 557) σοτηπγεπιοτατηρ (86 
ἀεῖεδι οἵ τῆς Ῥαγραγίδη αδυ}8 ὉῪ Αἰΐδ]υ8 
ἴνο Τφαπίυγίεβ δασὶΐθσ, πὰ ἀεοοσγαϊεὰ ὉῪ ἃ 
ἕλταουβ πἰεζε οὗ ἴῃς ροάβ ννασγίπρ' ἀρδϊπϑὶ 
τδε ρἰδπιβ ({πε ἰδίέεσ, α Ὀγοοά οἵ νίρογουβ 
ὉΡΡοπεηίΐβ, μανίηρ οὔϊεῃ δυπιδη 168 
δηά βεγρεπιίης ἰδ118, οὔ Ὀείονν, ἰχ. 10). 
Νο Ψνοπάε Ῥεγρδτηοβ ννᾶβ ςαϊϊεὰ “ἃ 
τῆσοης οὗ ϑαΐδη" ὉΥ εαεὶν ΟΠ βιϊδπβ 
ΨΠῸ τενοϊεᾶ ἀραίπδὶ ἴδε βρίεπάϊὰ δηά 
ἰπβιἀϊουβ ραρβϑηΐβηχ οὔ ἃ ρίαος ψῃεσα 
ΡοΙ εςβ δηᾶ τεϊρίοη ννεγὲ ἄστη 41}1ε8. 
1,ελβὶ οὗ 41] δ᾽ τἢϊ8 οδιβεάγαὶ ςεπίσε οὗ 
τῆς Ιπιροτίὰ] οὐἱυ8Β οουἹἱά ἀΐδδεπὶ ὃς 
τοϊεταῖεὰ, Τῆς ᾿Αδίδγοῃ, 6.6.» νγῇο οοη- 
ἄεπιπβ Ῥοΐγκαγρ ἰβ ἰῆς 1 Πρ Ὦ ρείεβε 
οὗ (δε αἷϊασ, δηὰ {πε δηίπιιιβ ραϊηβὲ 
Οαιβαι-άογαιϊίοη ννῃίοθ ρμεγνδάεβ ἴῃ6 
Ἀρῦκα γρθὸ ΕΒ δοσουπίβ ἔοσ ἴῃς ͵δβὲ 
Ῥῶγαβε ὁ θ. τ. σ΄.» ραγιίου ιν 48. 86 
ΒΥτΑ Οἱ ΟὗἉ τῆς δογρεπὶ ἰπ ἴῃς Αςβουϊαρίυβ 
οὐ ννου]ὰ οοπλε νἱνίϊγ ποπὶς ἴο ρίουβ 
7ενίθῃ ΟἸγβείδηβ ἴῃ ἴπῈ Ἄσμυγοῦ, 48 ἃ 
τευγϊηάοι οὗ ϑαΐδῃ (6. ρ΄.) χίΐ. ο ἀπά ῥάς5ἐ»η). 
Ἴδε ΒΠεοῖβοσά αν 1ῆϊ18. ουἱι, “ἃ γαρι οοἱ- 
ερςε, Ὀεϊενεά το ὃς ἰῃ ἴοη οἵ ςεῖ- 
ταῖη ρῥγεοίουβ τοκαϊςα βεογεῖβ," οᾶπιε 
“ῃρδζεβῖ, ρεῦῃδρβ, οἵ 41] τῆς ἰπδβιϊυτοπ 8 
οὗ ἰδὲ ραρδὴ ψοιϊὰ, το τς ΟΠγίβείδη 
τἰεβιποοά,᾽ [8 τίτεβ Ῥείπρ' “" δἀπρίηἰβίεγεᾶ 

1ὴ ἃ 11] σοηνϊςτίοη οὗ [πε τεϊϊ σἰουβηδβδ, 
τῆς τεβηεά δηὰ βδδοσεὰ παρρίπεβϑβ, οἵ ἃ 
11ππϑρεπὲ ἴῃ τῆς τεϊϊονίῃρ οὗ ραΐπ᾿" (Ῥαίεσ, 
Μανμς ἐδε Εῤῥοωγεαη, ἰ. 30; 8βες ἴ78ε- 
ει Β Οὐέἑεγπανμεη, 1806, ΡΡ. 147 ἴ., 350, 
δηὰ 1118 Κονιάη ὅος. ἥγονε Νέγο ἰο Μ. 
Αων. 459 ἴ). κρατεῖς, κιτιλ., “ Απὰ τς 
ταλρίβίγαῖε ργεβϑοὰ πὶ δαγά, βαγίηρ, 
ϑννεασ ἴπῸ οὐἱδ [Ὁ ἴπε ρεπίυϑ οὗ 
ΓΟ αβ8α1) δά 1 νν1}} τεΐεδβε ἔπεα ; ουγας ἴδ 6 
ΟΠ σίβϑι.᾽ Βυὲ Ῥοϊγκαγρ τερὶἰεά, " Εος 
εἰμ γ-δῖχ γεᾶγβ 1 ἤᾶνε βοεγνεά Ηΐπι, πὰ 
Βς 848 πενεσ ἱπ᾽ το 6. Ησν ἔδεη οδη 

1 ὈΪΔΒρμεπηα πὶ Κίηρ, νῇο μᾶ8 βανεᾶ 
τὴς 2" (Μανί. Ροΐγς. ἴχ., εν ἀπαϊορίε 
πῃ 2 Μδεος. νἱϊϊ!. 4, 4:5. Μος. νιϊ. εἰς.). 
ϑοπιε ἀεῆβηϊςς οὐθυτθὲ οὗ το 
αἱ Ῥειξᾶπηοθ ἰ8 ἰπ (86 ντιετβ τηϊπὰ 
(ἠρνήσω). Το ἀΐϑοννι οἵ δῦγιγε ἐδίΕ ἴῃ 
]εβυβ, βδαγίπρ Κύριος Καῖσαρ, ἱπιρίΐε5 
δεῖε 48 ἱπ ἴ1Π6 ψοβρεῖβ ἴῃς πιοσδὶ ἔδυΐϊι οὗ 
οονατάϊος, εἰφεινῃεσς (6.6. 1 ]οπη, [υά,. 
4, 2 Ῥεῖες ἰΐ. 1) ετσοηδουβ ἀοςίγίηθ. Τῆς 
οἰτουπηδίδηοεβ ἀπά βυτσουπάϊηρβ οὗ ἴδε 
Ἰοςαὶ οδυτοῦ ατὸ ἰακδη ἱπῖο δοοουηῖΐ, 28 
αδυ8], ἱπ ἴῃς Ῥσορῆει β εβδεἰπιδίε ; ἴδεν 
εἰϊδασ οἰαἴπι βοηθ δἰοννᾶπος ἴο Ὀὲ τηδάε, 
οἵ τεῆεςε δάάϊείοπδὶ ογοάϊε πὰ Ἰυβίγε οὴ 
δε ραγιίουϊασ σοπηπιιηίιν. 
κιτλ. Ης ἰβ 141] τ μῸ τειδίπβ Ὠῖ8 
αὶ, Απεῖραβ (- Ἀντίπατρος, 08. 4πέ. 
Χῖν. Σ, 3; ἴῃς πηι οὐουζα ἰπ 4 ἰῃἰγὰ 
οδηΐζυγν ἱπδοσρύοη οὗ Ρεσρδπιοβ, Ὠείβδβη. 
187), 18 πιεπιίοπθὰ ὃν Τεσγι ]δη (αἀν. 
Οποςέ. ςεογῤ. 12); οἰπεσνΐὶδε ἢς ἰδ υη- 
Κηπόνῃ. ἰδ Αςί8 ἌΡΡΕΑΣ ἴο ανε θεεη 
τελὰ Ὁγν Απάγεαβϑ δηά Ασεῖμδβ, δηά, δο- 
οοτγάϊης ἴο ϑίπιοη Μεϊδρῆγαϑβίεβ, ἢς ννἂβ 
πη οἷά, ἱπίγερίἃ δίβῃορ οἵ Ρεγράπιοβ 
ΨνΠοδε ρσγεβιίρε ἄγενν ὕροη Πίπὶ πε Βοποὺς 
οὗὨ δείπρ Ὀυτπεά [το ἄεδιβ ἱπ ἃ ὕγάζσεη 
ὃυ11 ἀυτίην Ποπιτίδη᾽ 8 τεῖΐση. ΤΏ βοῦες 
ἵπιῖῖ ἰ ργορδῦὶν τμδὲ Βε ἰοστηεὰ με ἔτβε 
Ῥτοπγίπεηϊ νἱοῦπιὶ ἴῃ τῆς ἰοσαὶ Τσμυγο, 
ῬΟΔΑΙΡΙΥ ἴῃ Αβία Μίποσ, ἴο πε ἀεπιαπάβ 
οὔ τῆς ἱπιρεσίδὶ συϊταβ. Οαγρυβ, Ῥαρυΐυδ, 
δηὰ Αραϊμοηϊκὲ, {πε οἵδεσ πηδγίγτα οὗ 
Ῥεγρϑηηοβ πατηεὰ ὃγ Ευδεδίυβ (Η. Ε., ἷν. 
15, 48), ἀϊεὰ δἱ ἃ ἰδίεγ ρετίοά, Οη ἰδς 
ψὮΟΙΪς νεῖδε βεὲ ΕρΡ. [υρὰ., “τ1πεη ἀϊά 
πε ΠοΙΥ πιᾶγίγτβ επάἄυγε ἱπάεβοσίθαρὶς 
τογίυτο, ϑαίδη δαρειῦῖν βείνίηρ το πιᾶκα 
ἴδεπὶ υἱέεῖ τι τῶν βλασφήμων". ΤΒε 
τεχίυδὶ νασίδπίβ Ἄτοβε ἔγοπι ἃ ζδυγα ἰῸ 
ἴο 8βεε ἴμαϊ Αντίπας (οἵ -α) ν»88 ἃ ρεηίτῖνα 
ἃηὰ ἴπλὲ μάρτυς ννὰ8 ἴῃ ς“παγαοίεσίβες 
ἱσγερυῖϊας αρροβίείοπ ἴο ἰ, Τα παπια ἰδ 
πεϊξδες ἃ ρεγβοηϊβοδίίοη πος ἰυρίςαδὶ. 

Ψψεῖ. 14. ὀλίγα, (δὲ εἴτοσιϑίβ ἅτε ἃ 
τΆθσα πλϊοΥ Ὑ ; ἔΠΟῪ ἀο ποῖ γεργεδβεηῖϊ οσ 



Σ4---τ6. ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 357 

ἐνώπιον τῶν υἱῶν ᾿Ισραήλ, » φαγεῖν εἰδωλόθυτα καὶ 4 πορνεῦσαι. Ρ 1 (οτ. 
15. οὕτως ἔχεις καὶ σὺ κρατοῦντας τὴν διδαχὴν τῶν Νικολαϊτῶν 

16. Μετανόησον: εἰ δὲ μή, "ἔρχομαί σοι ταχύ καὶ ὁμοίως.1 

ΨΙΣ. 7.13. 
Χ. 20-30. 

ἘΑῊ ΡΣ 

κι5, χεῇι, 
3ν9. τ, 4. 112,3. 

1.Α1., θἄδβι., [άοδπηὶ., ΝῊ, ὃν. (αἴεσ ΑΟΟ, Ασηι.) οι. των Ὀείοτε Νικ. 

δῇεςς ἴδ πιδίῃ δοάγ οὐ [πε οδυτοῦ, ννῆοβα 
ἴδλυϊε ἰβ οὶ βϑυιηραίπυ δυὲ ἱπάϊβεγεποδ. 
ὙΠΐβ σαγείεβϑηεβϑβ ἄγοϑα γοῦν ἴγου 
ςοπίεπιρί οἵ ἔδασ σδῖμεσ ἔπη τὨγουρ ἱρ- 
ποσᾶηοε.---κεῖ (Ἰπ [6 πιϊάβε οὗἁ ἰογαιιν 
δηὰ τηδγίγσάοπ). κρατ. (ποῖ τὸ ὄνομά 
ον, δυῖ) ἰαχ ῥγίποιρίεβ ψγογῆυ οὗ ἃ 
αἴδάτη, ἴῃ 6 ποῖς οὗ ἃ ρυρὶϊ οὗ Βαϊδδγ 

Ῥεΐηρ (ἀσοοτάϊηρ ἰο Ρίστκε Αδοιῇ, ν. 19), 
8ῃ ΕΝ] εγς, ἃ ργουὰ βρίγιϊ, ἀπά ἃ βεηβυδὶ 
800]. Οοπίειηροσασυν ορροηεηῖβ οὕ αἀποβιῖς 
τεηάδεποίεβ ενιάθπεὶν ἑουηὰ ἰξ Δη εβεςῖνα 
Ψεδροη ἴο επηρίου Ο.Τ. δηδίορίεβ οσ ἰάθη- 
τ Βοδ ΟΠ 8 βυοῇ 88 τΠ|8 οὐ ἴῃ βί πΊ1}18γ οἤε8 
ἴῃ 2 Τίπι. 111, 8, [ἄν 1τ. [ἢ τῆς Ηοχδίθευς ἢ 
60Ε-Ξ Νυπι. χχν. 1-5, Ρ-- Νυπι. χχν. 6-18, 
χχχὶ. 8-τό, [οβῃ. χὶδὶ, 22) Βαϊδαπι ἰ8 γεργθ- 
βεηίεά δ5 ἃ τηδρίοἰδη 80 βτοαριο 18ε 
Μοαρίιε ννοσῆδη ἰὸ βεάυςς πε βγδε τε 8 
ἱπῖο ἐογείρῃ ννογβῃΐρ δηὰά ἰΐϊ8β αἰϊεπάδης 
Βεηβυδ 5. ; δὰϊ ἴῃ (ἢς δυθβεχιεπὶ [Θνν 188 
Μιάγαβῃ ((ο]οννεά μεγεὺὴ δῖ8 δάνίος ἰβ 
ξῖίνεῃ ἴο Βαίακ (Ἰ βερῃ. “πὲ. ἱν. 6, 6; οὕ. 
ἷν. 6, τσ ἴοσ Ζίπιίι, απὰ Ῥῃ1ο᾽ 5 Μέέ. Μος. 
ἱ, 48-55), ἀπά [πὲ Βοσεγεσ σοΐηεβ ἴο δε 
τερατάςα 28 ἴῃς ργοϊοῖυρε οὗ 41] ςοσγυρι 
ἰοδοματβ δηᾶ τπηδρίοϊδη8 ἴξε τῆϊ5. βοαῦτε 
ταρυϊδίίοη, 8εὲ6 ΕΚ. 11. 467), 28 οὗἉ τη ϊβ 
Ῥατγῖν δὲ Ῥεγρδσηοβ ψῃὸ πεϊά---ἰο [οἤμπ᾿ 5 
Ἰηάδιρηδείοη---ἔπαι ἴξ ννᾶ8 Ἰερίεἰπηχδῖς ἔοσ ἃ 
ΟἸὨ τι βείδη ἴο δὺγ ἔοοά ἱπ ἐς ορεῃ πηδιίκεῖ, 
ψ βίο Βαά αἰγεδάν Ῥβεὴ οοπβεοσζαϊεά ἴὸ 
ἂηῃ ἰάοϊ. Τπΐβ ργοῦϊεπι, νῃίοῃ δδά οο- 
οὐττοά γεδτβ Ῥεΐστο ἴῃ ἃ Βῃᾶτγρ ἔογῃ δὲ 
Οοείπι, ννὰβ ςεγίδίη ἴο οαυβε δίῃ δσγαββ- 
ταεηΐ δπὰ ἰγουδ]ε ἱπ ἃ οἱτν [ἶκε Ῥεγρδιηοβ, 
οζ ἱηάδεά ἰπ δΔὴγ ρᾶρδῃ ἴον, ψΒεγα βη- 
τοσίδιππιθηῖϊβ παὰ ἃ ἰεπάδηου ἰοννασάβ 
Οὐβοθηϊςυ. [Ια ἰβ ἃ οὐτίουβ ἰπβίαπος οὗ 
Βονν δὲ Ἴαγίδίη ρεσίοὐβ ἃ βογυρὶς τᾶν 
Αϑϑυπηθ [86 τη οὗἩἨ ἃ ρῥσχϊποίρὶς, δπὰ οἵ 
Βονν ἴῃς εἰδίοα! ἱπεχρεάϊεπου οὔ βοπὶς 
Ῥτδοιίοεβ 1168 ἰπ πεῖς δββοοϊδιίοηβ γαῖμοτ 
ἴδῃ ἴπ {μεῖς εββθητίδὶ εἰεπιεπῖβ. ϑυς ἢ 
ἀοβιίοπβ οὗ ταεϊϊρίουβ οοηπβοίεποθ ἴπ 

τῆς Εδδὶ ψεσζε τεαυεπεῖν σοηπεοιοά ψἱῈἢ 
ἰοοά; ἔοτ ἴτε δεϑοοίδιίοη οὗ τῃς Ἰδεϊεσ 
ἢ δαχυδὶ νίςς, 866 ἴ6 ποῖεβ οἡ Αςῖβ 
χν. 20 (Ααἶβδο σ Οοσ, χ. 4, 8, ἰπ [18 σοη- 
τοχῇ. Ὧς ᾿ἰΐεσαὶ βεῆβε ἰβ ρῥγείεσαθίις, 
δἰιδουρῇ τδς Ὲ οὗ 16 Αροοδῖίυρβε 
τΩλίε8 [86 τλεϊδρβογίοαὶ βεηβε οὗ πορν- 
ῬΟΒΒΙΌΪε, 885 ἃ ψεηεσαὶ ἀβδβοτίρείου οὗ 

νΟΙ. ν. 

Ῥᾶβδῃ ταϊρίοπβ νίεννεά υὑπάοτ ἴδε ἀβρεοῖ 
ΟΥὗἨ υηξδ τ ζυ]πε88 ἰο δε πιὸ ἀοὰ ((γ. 
7οβη νἱϊῖ. 4τ, ΡῬΒΠΟ ἐδ νιἦρν. Αὖγ. 8ὶ 12). 
Ἐοσ ἴδε ςοππεχίοη θεϊννθεη Τετίδίη ἐοσπὶβ 
οὗ ρορυῖαγ σεϊϊρίοη ἰῃ Ῥησυρία ἀπά ῥγοβ- 
εἰταθοη, δες 6.8... ἱ. 94 ξ. ϑυςῖ Ὀυτηΐηρ 
αυεδβείοηβ ἅγοβα ἔγοπιὶ [6 πδίυσε οὗ ἴῃς 
εαιὶγ ΟΒτιβείδη βοςίειγυ, πο ἤσνοσ 88- 
Ρίγεά ἴο ἔοστη ἃ ρλεέίο, πιὰ ςοπβεαυςηεῖγ, 
ἴῃ ἃ ραᾶρδῃ τονῃϑῆίρ, πδά ἴἰο ἕδος ε πΊΔΩΥ 
Ὠΐοα Ῥγοῦεπηβ νυ τεραγὰ ἴο τδε ὑσὺ- 
ἄεποςε δηὰ {{π||18 οὔ σοπέογτη τυ οὐ ἴῃς 
πεεβά οὗ ποποοῃίοστηϊευ (οἷ. 2 Οος. νὶ. 1:6, 
17). [ἢ βοςίδὶ ἀπά ἰγαάϊηρ ρυγβιιλῖβ τῃ 6 
ἰηάινάυα! ΟἸγίβείαπ τηεὶ δηὰ πιϊηρ!εᾶ 
νὰ {6 11ονν- οἰ Ε΄ Ζεπ8 ουίϑίάα Πἰβ οννῃ τα- 
Ἰρίουβ οἰγοίς, δηά ἔδεβε τγεϊδιίοπβῃὶρβ 
βιδγίεα βεσίοιιϑ ροὶπίβ οὗ εἰἴῃίοδὶ ὑσίποίρὶς 
(Ὀορβοβἅεζ, 26 ἔ., 188 [). ΤΈε Ἰίπε νγνᾶβ 
ἄγαννη, Ὀὰϊ ποῖ ΑἸ ΑΥΒ δὲ 86 βᾶτης ρίδοα,; 
πὰ πδίυσαι!ν Ἰαχίτν ἴὰγ οὐ [ἢς Ὀογάεσβ οὗ 
δηἰ ρΒιδηπηεηῖ, 
Με. 1:5. οὕτως κιτιλ, Ατε ἔπε Ν. ρυῖ 

Ῥάγα11εὶ ἴο, ος ἰδεπεῖβεά νἱτἢ, τς Βαϊδα- 
ταῖς 8 ὃ Τῆς [Δξῖεσ ὈδοΟπΊΕ8 πλογε ργοραδῖς 
ἤδη ἴπα6 ΒυτθΟ] 041] βεηϑε οὗ Ν. δπὰ Β. 
866 ἄῦονς, οἡ νοσ. 6, δηὰ Κα] 8. 5 Βέδίς 
ἐμά ες, ἰ. 23) ἰΒ δάοριεά. [π [8 ἐνεπί 

ἃ 8βίπρ]ε οἶδββ οὗ εἵγογίβίβ ἰ8β ἰπ νίενν ; [ΠῈῪ 
δ1ὲ ἱπβεϊσαιϊίηρ δηὰ βεάδυοίῃρ ἴπε ἰοςαὶ 
Ομ γί βεϊδηβ πιο ἢ 88 Βαϊδατῃ πιαπαρεὰ (Ὁν 
ταθδῃβ8 οὗ Βαῖδλκ, ἰῃ γαδθίηῖς ἰγδάϊείοη, 
ο΄. ἰῃε εἰΐρδε ρίαν ου βαλεῖν) ἰο ρεῖ τ8ς 
ἰβγδεὶϊτοβ ἐπιςεά το ταῖη (ϑαμλ, τοῦ 8). 
]οβερῆυβ Ὄχρδίπβϑ ἐμαὶ Βαδϊίδαπιὶ βῃομεά 
Βαϊδίς πονν ἴο ννῖπ ἃ νἱοίοσυ ονεσ ἴῃς 
Ιδϑγδο εβ (νίκην τινὰ . . . κατ᾽ αὐτῶν 
κερδᾶναι) Ὁγ επεϊςὶπρ {πεπὶ το ἰυβὲ, δηὰ 
ΒΌΓἢ ἃ δΥτΊΌΟΪς Δ]1υδίοη ἴδ αυϊτς ἴῃ τς 
τηδῆποσ οὗ πε Αροοδίγρβε. Τῆς ΝΙΚο- 
Ἰαϊῖαηβ, ψγῆο Ργοῦδου γεβειιϑῖεὰ Οεγίη- 
τῆπ8 οὐ ΟΔγροκγαῖαβ ἴῃ πεῖν [επείβ, ἃ ΠῸ 
δεῖες ἔπη ἃ Βαίδατη. Απά τῆς [εν 88 
ἀϊοίυπι ννᾶ8 (ϑαμά. τοῦ δ) τηδὲ ψἤθπενεῦ 
οπς ἀϊβοονοτοά δηγτπὶηρς ὑδὰ ἴῃ Βαίδαπι Β 
1186, οὔς 5βου]Ἱά ργεᾶςῇῃ δου ἰξ. 
ες. 16. Τῆς σδυτοῦ 45 ἃ ψῃοῖς τηυβὲ 

τερεηξς οὗ δες ἴοο ἰοϊεσαπὶ διευᾶς ἴὸ 
ἴδεβε οτἴσοσίβιβ, ὰξ τς τὨτεδίεποθα νἱβὶ- 
«τδιίοη ἰ8 ἀϊγεοϊεά ἀραΐπβὲ ἴΠ6 οσγογὶβῖβ 
τβεπηβεῖνεβ ἰῃ (δε βῆαρε οὗἩ βοτῆε ρῆγβίοδὶ 
τηλίδλαυν οἵ τηοσίαὶ βίο κηςβϑ, δοςοσάϊηρ ἴο 
ἴδε οὐστεηὶ Ὀε οὗ ἴῃ ολγῖν ΟΠγίβείδη 

23 
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ὁ χἱ!. 7, χε. πολεμήσω μετ᾽ αὐτῶν ἐν τῇ ῥομφαίᾳ τοῦ στόματός μου τῇ. Ὁ 
ᾧμοῖει. ἔχων οὖς ἀκουσάτω τί τὸ Πνεῦμα λέγει ταῖς ἐκκλησίαις " Τῷ νικῶντι 

μὰ δώσω αὐτῷ τοῦ 'μάννα τοῦ 

ὉΓΤ 22); «7. ἴα. ἱχί{ϊ. το. 

(τ΄. συ τ Οοσ. ν. 4-5, 13, χὶ. 30, Ενεγίηρ : 
ἀὐε ῥαμὶ. Απρεϊοϊορίε, εἰς., 20 4). ατοκίυβ 
τοῖειβ ἴῆς τἄγεδὶ ἴὸ ἔπῈ ρτορπεῖὶς οσάδσ 
(“" Ῥτορβεῖδβ βυβοίϊαδο ἰῃ εςοἰεβία""). Βυὲ 
ἴδε εἰππὶς σοηβοίεπος βεπεγα!ν τεραγάςὰ 
Ῥεβι! δος οὐ ΔΩΥ ῬΆγΒιραὶ οδίδπην 88 ἃ 
Ῥυπίδβῃχαιεης ἱπβιοῖθα ὉΥ {πε μοά ἔοσ βοπιδ 
οὔδπεηος ἀραίηβι 18 σίξιιαὶ οὐ ΒοπγῈ Ὀγοᾶς ἢ 
οὗ τιοσαϊ8. ἴη τῆς Ηδχδιευςς, ἴῃς βυνοσὰ 
ΤὌΡρροβεβ (Ν πὶ. χχὶϊ. 23, 31) δηὰ βΏΔΙΠΥ 
βἷδγβ (χχχί. 8) Βαΐδαάῃη. Τῆο τὺπ οὗ 
τβουρῆι ἴῃ τῆς νεζβε 15 (δῖ ἰδ ἴῃς σπυτοῦ 
ἄοεβ ποῖ γτερεῃΐ, ἑ.6., [ξ 8ῆε ἄοεβ ποῖ δεῖ 
οὐ πεῖ ον ᾿ηἰτἰατῖνε ἀπά ἐχρεῖ τὰς ψτοηρ- 
ἄοετϑβ (ἴῃ ἐε Βορε οἵ ἔμεπὶ υἱεἰ πηδιεῖν οοτη- 
ἰπρ ἴο ἃ Ὀθεϊζεσ πιϊπὰ, τ Οογ. ν. 4, 5), 8π6 
τουδὶ βυῦπηῖς τὸ μανίην ἴδηι οἵ οἵ ΟΥ̓ΠΕΓ, 
δηά ἐπ Ὀείηρ ἱγγεισιενδῦὶγ 'οϑὲ Ὀγ ἀεδίῃ. 
ὙΠεὲ σμυγο ἢ 15 τεβροπβίϊϊα ἔοσ μεσ εστίηρ 
ταδηιθεῖβ, ἀπά {πὰ ἐχεσοῖβε οὗ ἀϊβοι ρ] πα 
ἰδ νίεννεά 48 ἃ ἀυτν ἴο ἴπεπὶ 85 ννε]} 88 
ἴο Πασβεῖῖ δηὰ αοά. Υγεακ ἰαχὶ ἐν ἰ8 ἔα 18ὲ 
Κίπάηςδδβ, ἴῃς ργορῇες ἱπηρ] 168; ᾿ξ τηθγεῖν 
ἐχροβεβ οἤδεπάεσβ ἴὸ δὴ δἰϊεγηαῖϊνε [Ὧγ 
τιοσς ἀγελάδι! ἴπδῃ ἀϊβοίρ!ης ᾿ἔ8ε1. ΤΠε 
βδφοτά, Νιος. τοπηασκβ οἡ ἱ. 16, ἰΒ υϑοά το 
Ῥυπίϑῃ ἀεβεσίεγβ 88 ν"Ὲ}} 85 ἴο ννίῃ νἱ σἴουΥ 
ἴοσ {πε δι πὰ]. Ετ ἱπβιγαγηεπίδὶ ἐν ἰη τπς 
Ρτε-ΟΒγιβείδῃ νεγπδουΐασ, δεαὲ Τεδέμρηςς 
Ῥαῤγτὲ νοῖ. ἰ. (ρ. 86) ἐν μαχαίρῃ-αις. 

ψεγ. τ). Τῆς σενναγὰ ἕοσ ἴῇοβε ψῇο 
ἄεην {πεπηβεῖνεβ ρᾶρδη ῥ᾽εδβιγεβ ἴῃ 1818 
ψοσϊά ἰβ (48 ἱπ νεσ. 26) ρατγιἰοἰραϊτίοη ἰπ 
τῆς ρείνιερεβ (Ρέγέᾳφ Μεὶν 5), τεβεγνοὰ 
ἴον αοά᾽β ρεορῖὶβς ἰπ με ἰδίτει ἄδυβ (Βεσε 
Ξε νἱοἰοτ᾽Β Ῥαηαυεῖ, αεη. χὶν. 18), ποῖ 
88 ΠΙΓΒετῖο (7, τι δἰ ΡῚῪ Ραγιϊοϊραϊίοη ἴῃ 
εἴεγηδὶ 16. Τῆς ἱπιάρεγυ 18 αραὶῃ γαῦ- 
Ῥιηὶς (2 Μδος. [Ϊ. 4-6, Αροο. Βᾶς. νἱ. γ-9). 
Ρτενίουβ ἴο {πε ἀεδβιίσιςείοη οὗ ̓ εγυδαίεσι, 
Ιβαίδῃ οἵ ἴῃς ρσορδεῖ [εγεπιίδἢ 88 δὺρ- 
Ροβεά ἰο πᾶνε δἰἀάδη τῆς ατῖκ οὗ πε σοονθ- 
παπὲ (ο΄. ου χί. 19) νυ [18 βαογθά Ἵσοη- 
τεηῖ8, Ἱποϊυάδίπρ ἔπῈ ροῖ οὗ πιαππᾶ. Αἱ 
{δε ἀρρεάσαηςς οὗ πε πιεββίδῃη, [818 ννᾶβ 
ἴο Ῥς οπος πιοσε ἀϊβοϊοβεὰ (.}. Μεςμίϊεα 
ου Ἐχοά, χνὶ. 25, εἴς.). [ξ ἴ8 εἰρηίβοδης 
δον ἴπε ντίϊει ἃ8 υϑι8] οΪδίπηβ ἔογ [ιἷβ 
τιεβϑίδῃ, [6β08, (8 Ἑσμεγιβῃεά ρσίνίερεβ 
δηὰ τὶ 8. τὸ νυν ἰςἢ σοπίεπιροσδασυ [πἀ8- 
ἰϑτη οἰυηρ 88 ἰΐβ πῃοποροΐν, δπὰ ἔυσίπεσ 
δοῦν ἢ6 ἀββυτηαβ [ῃδί 411 ἴῃς ραϑὲ ρἱοτίεβ 
οἵ Ο.Τ. τεϊϊρίοη ὕροη εαγει---8 ννε]] δ8 
Δ] ἔπε οοπιίηρσ δ᾽188, νυν ϊ ἢ ἴῃ ος 56 π8α 
σταεληξ ἴδε {ταπϑοθηάεηξς σεβίοσδίίοη οἵὗἁ 

κεκρυμμένου, καὶ δώσω αὐτῷ ψῆφον 

ε 8:0. νἱΐ. 149, ] οδη νἱ, 31-32; μασι. ββῃ. 

1μεβε ρ]οτγίεβ-τῦνετα βεουγεᾶ ἴῃ πεάνεῃ 
ἔοσ της 10] οννεσβ οὗ ]εβ8 δοης (νἱϊ. 17, 
χχί. 2, εἰς). 86:6. ρος. Βᾶγ. χχίχ, 8, 
ΨΏεΓα “ [ἢ 6 ἰΣελβΌγΥ οὗ τηᾶπηλ Ψ}}}} αραῖττ 
ἀεβοεπὰ ἔγοπι οὐ μι ρἢ,᾽" αἱ ἴδε πηεββίδπις 
Ρεσιοᾶ, ἐπδὶ (Πε βαὶπίϑ τῆδυ δαὶ οὔ ἰτ ; (Ὡς 
Ἑουτῇ ἀοβρεῖ, οὐ πε οἵδες παπά, ἴο]- 
Ἰονν8 ΡΠ (φωὲς γ67. ἀὲο. 30, ἱερ. αἰἱέρον. 
ἰϊ. 50, 61, εἰς.) ἰπ υβίῃηξ πιδῃηδ 85 ἃ Ὗρε 
οὗ τῇ βου} 8 πουγβῃπιεηὶ ἰη ἴῃς ῥσεβεηῖ 
ἃξε. Ὑπεῖε ἄοεβ ποὶ βεϑῖὶ ἴο ὃς ΔΠΥ͂ 

Ἰυδίοη ἴο ἐπε ταῦ ἱ ἶσα] ἰεζεπά υπάογ- 
᾿γίηρ 84ρ. χνὶ. 2ο.---Ὑ8ε βίγδηρε δϑϑοοίδ- 
ἄσοη οὗ τπηᾶππᾶ ἂπά ψνϊϊε βίοπεϑ, που ρ ἢ 
ῬοΞϑΙὈΪΥ ἃ σεπιϊηΐβοεηος οἵ ἴπε τρί ηὶς 
ποῖϊίοη ρῥγεβεγνεὰ ἰπ Ιοπῖὰ 8 (οδάενδηὶ 
βγαοῖϊεῖβ ὑπ οὐπὶ πδπηδ ἰδρίἀεβ ῥσεῖϊ- 
οϑβὶ), ςαηποῖ δε ἐχρ᾽αἰπεᾶ αρατί ἔγοπι (Βς 
Ρορυΐας βυρεγβιε οπβ ταραγάϊηρ ἀπιυΐϊεῖβ 
ΨΏΪΟΝ οοίους τἢς τπείδρῃοσ. ὙΜΒὶϊς 
βίοπεϑ σερζεβεηίεά νδιίουβιΥ ἴο ἴδε 
δηςίθης τϊπὰ δοαυίτίαὶ, δἀπιιββίοη ἴο ἃ 
εαβὶ ([Ἔββεγα Ποβρίϊ8118), ροοά ἐοσίυης, 
δηὰ (Βε κα. Βυῖ τε Ροίηι ἤεζα 15 ἰῃεὶς 
ςοπποχίοη ψἱτὰ (με πὸνν πάπα. Τμΐδ 
Αἰϊυάε8 ἴο πε πηγϑέετίουβ ρονγεσ διϊδομεᾶ 
ἰπ ἴπ6 δηοίεης πιϊπὰ ἴο δπιυ]είβ, βίοπεβ 
(τ. Ε.. '. 546-550, ψπετε νἱρηειίεβ ἀγα 
δίνεῃ ; Αῖδο Ὀδιθγι 8 ἐἐλγας- 1, ἐἐμγρὶα, 
31 ἢ) τπηατκεά ν τ βεοσεῖ δηὰ ἀϊνίπα 
πᾶτηεδβ ([ἐγεπιῖδβ, 709-80, ΡΒβεϊά. Εαγὶν 
Ολγῖςέ. Οοης. Ὁ Ολγίδέ, ττῷ 1Ἃ.), ἴδε Ροβ- 
βεβϑίοῃ οὗ ψνῃῖ ἢ νν88 β0}; ἴο φδϑῖα 
πε Ὀδᾶγο ἴο ρῶβ88 οἱοβεά γραδίεβ, (οἱ! 
ΕνῚ] βρίγιῖβ, αηὰ Ἔπίοσ πε ρσέβεηος οὗ ἴῃς 
ἀεῖιν. {πὲ πεν πάρης (οἷ. Η εἰεπι! Π|ετ᾿ 5 
νι Νάνιεη Ἴσθι, 128 (.), 18 τῃυ8 τερατάεα 
85 τιδι οὗ Ϊεβυϑ---ἰς ᾿γγεβί δι ῖς, ἰηνίη- 
οἶδε πάπα ῦονς Ἴνεσυ πᾶπιε--- πε ῥρσο- 
ταῖβε ἴβεῃ οἤειβ βαίε δπίγαπος τὨγΟυ Ρἢ 
811 ρεσὶ1β ἱπίο δε ἵππεῖ Ὁ]188 δῃὰ ἔεδβι οὗ 
αοά; {πες ἔγυς ΟἢΠτίβείδη μ45 ἃ ομαγιηεά 
1. Βυὲ ψδεη τς τὸν πᾶπὶς ἰ8 [Δ Κα πὶ 
ἴο ΔΡΡΙΥ ἴο τῆς ἱπάϊν ἀυδῖ, 5 δεετ8 πιοσα 
1Πκεῖγ Πεῖε, δἀποίδεσ ᾿ἴης οὗ ἱπιεγργείδιίοη 
ἰ5 τεαυϊγεά, ἀπὰ [με οτἱρίῃ οὗἩ {πε ρῆσγαβε 
(ουρα εἰπρεά 5811 τυ τ 8 ἀηγυϊεῖ- 
οοποερεοη οὗ ἃ βίομε, ἴδε πιοσὲ ροίεπι 
88 ἰζ ψδ8 πίάδεῃ βοπιεννβεῖς οὐ δα 
Ῥεζβοη, ο΄. Ῥτγον. χνϊϊ. 8, εἰς.), ἰ8. δεβὲ 
ἈΡρσοδομοὰ ἔγοπι ἃ ρᾶβϑεᾶρε {κε Ἐρίςξ. ἱ. 
19, Ψἤοσα ἴδε ΡὨΠΟΒΟΡΒΟ ἰδ ἰγίηρ ἴο 
ἀϊεδυδάς ἃ τῆδῃ ἔτοῦὶ υπάογίακίηρ τμς 
ἁἀυτίεβ οὗ ργεβδίμοοά ἱπ ἔπε ᾿πηροτίϑὶ ουϊτυ 5 
Αἱ ΝΙΚοροἱίβ. ὉΒαὶ ροοὰ 111 ἰε ἀο Ηΐπὶ 



χη---τϑ. 

λευκήν, καὶ ἐπὶ τὴν ψῆφον ὄνομα 
οἶδεν εἰ μὴ ὁ λαμβάνων. 
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το η τδς νδτίδηϊ τω (Δ. 8., ΝΗ, 8ν.ν.) ἔον της, οὖ 11. 1, 8. ΤΒε βίηρυϊας ἔογπι, 
Θνατειρη (Ο, νξ.. εἴς.), ἰΒ 188 Ψ)6]}1 δυρροτίεά ; βἰ Π1|18τ ςοἸ]οοΔΈ οΠΒ οὗ βἰηρυϊας (ἰ. 11) 
Δηὰ ρίυταὶ ἀγα ποῖ ὑποοηπηοη (Ε. Βὲ., 45386, 5οδ4). 

Δῇῆεν ἀδαῖῃ, ἴο ἤδλνε [πἰ8β πᾶτης υδοὰ ἴὸ 
ταλῖῖς Ὠἰ8 γεᾶγ οὗ οβῆῖος ἴῃ ρυδῖῖς ἀοου- 
πηεηῖβὺ “ΜΥ πᾶπιδ Ψ]] γεπηδίη,᾽" τε ρ 168 
τῆς τηᾶπ. “τίϊε ἴξ οη ἃ βίοπε δηὰ ἰΐ 
μὴν τοιρδίδις ἰδ τε τεϊογε οἵ Ἐριϑιδῖθ. 

δἰμἷν ἃ ςο]]Ἱοαυὶ τεβϑίοῃ ἔογ - 
ὃ λαποδεο. Ὑπῖε ψουϊά δὶ ἐπ ἢ ἣξς 
«Ἀροοαϊγρεὶς βαγίῃρ Ἔχος εἶν (βες ϑοδοὶ. 
ου Ριηά. Οἱγνπιῤ. νὶϊ. 160). 811} τηοσγε 
Δρροϑβίϊε, μοινενοσ, [8 δὴ δηοίεπί σατο ΟΩΥ 
οἵ ἰπἰεἰδτίοη (45 ἀπιοπρ ἴμε δροσίρίπαβ οὗ 
Νεν ϑουῖ ννδῖεβ: παμδΜΝ, Βίοοά- 
ΤΟονεμαπέ, 1887, ῬΡ. 335-337)» ὉΥ ΜΕΙΟΣ 
ΦΔΟὮ ρεζβοη, ου ἴῃς οἷοϑβε οἵ δίβ πον[τἰδῖς, 
σερεϊνεά ἃ πεν πᾶπια ἔτοπῃ ἴδε {τὶδς πὰ 
δὲ ἴῃς 8βάπ|ε {ἰπ|6 ἃ νυ ϊϊε ϑίοπε οἵ φυδγῖζ 
Ὄτγβιαὶ. Τῆς Ιδἰῖες 85 οοηϑι εγεὰ τὸ ὃς 
ἃ ἀϊνίης ρἷῆ, δπὰ ννᾶβ μεῖίὰ βρεοίδ!!ν 
βοῶ, πονοσ ἴο 6 δβυττεηδετοᾶ οσ ὄνθῃ 
ϑδοννῃ. ὙὙμεβε Ῥοοηβ ἔογτηθὰ ρδσὶ οὗ ἔα 
τεϊρίουβ οονεπᾶηϊ νος τηλγκοά {πε 
Ἔπίγδηςα οὗ ἃ πιδη ἱπίο ἴῃς οἰοβοβί τεΐδ- 
τίοπ νι μα ἀεῖς οὗἨ δίβ ἐγῖδε δηὰ δ'8ο 
ἀπῖο ἔς {]} επ)ογτηθηξς οὗ τηδηθῃοοά᾽ 8 
Ῥτίν!]ερεβ. Ἡδεηςε, ἰΓ γε βῦρροβε βοπῖβ 
βυοῖ ρορυΐᾶσ γίϊς θεμίπὰ τῆς ἰδηρυαρα 
δετα, ἴδε ἰάδα ἰβ ἂρ : πε νἱοἴοτ᾽ 8 τεινασὰ 
158 πε επ]ογτλεηῖ οὗ πιδίυτε δηὰ ἱπεπηαῖα 
41ἴε νὰ Πϊ8 αοά (8ο Νὶςίοσ.). Εὸσ ἴδε 
ΞΒΥΓΩΡΟΙΐΒ) οὗ ἃ Ὡᾶπὶς 88 ενίάεπος οὗ 
Ῥεζβοηδὶ ἰδεηεῖςν (δὰ ἱπέδσεπ δ! οὗ 
8 ποῦν πᾶηὶα 88 ρῥτοοῦ οὗ ἃ τεπονδίςά, 
επδυτγίηρ πδίυτα), δες Ε.Β.. γ5: “ΜαᾶῪ 
ΦῺΥ ὩὨᾶλπδ Ὀς ρίνεη ἴο τὴς ἰῃ ἴ8ε ατεδὲ 
Ησουβε, ἀπά πᾶ 1 τεπιεθεῦ ΠΥ Πδπὶς 
ἴῃ τὰε ἤουβε οὗ Εἶτα... . 1 δὴν ρφοά 
νμαίβοενε βῃουϊά δάνδπος (ὁ π|α, ἰεὶ 
σε ὃς δὺϊε ἴο ῥσγοοϊδί πη δἰβ πᾶτλς ζοσ ἢ- 
«“ὙἸἢ " (δε Ἰατίες οἴδυδβε 1] υβέγδτίη, Ἄρης 
ἀ". 12). Τῆς βίρηϊβοδποα ῥηγὶ ΌΥ 
τε Ἐργρεδπ γεϊρίομ ἐβρεοία!ν τὸ τῆς 
φέμ οἵ πᾶτης τνᾺ8 ἀπε ἴο ἴῃς Ῥεϊ εἶ (μι 18 
1ο88 πιδδηΐ τῆς δχεϊποϊίοη οὗ ἃ τωδπ᾽ 8 ἐχ- 
ἀβίδηςς. Τῆς ἰάεα ἰη ἰδς Ῥτορδεῖε ταϊηά 
ἀβ π|||6 ποτε ἐμδη δαὶ ἀενεϊορεά, 4.8.» 
ἀπ Μτβ. Βγοννῃίη γ᾽ 8 βοππεῖ, “ Οσοπιίοτε ": 
μι Ἴρδακ ἴον ἴο τ2δ, τ ϑανίουσ, ἴον 
δηὰ Ἂδνεεῖ, Ετοῖὶ οὐδ ἴδ Π4|}6]υ} 4 8 
ϑινοςὶ δῃά ἴον, [ε8ὲ 1 βῃου]ὰ ἔεας δηὰ 
141], πιὰ πλῖββ ΤΒες," εἰς, ΑΒ τε βυςο- 
οεδάϊηρ ἌΤπδρίαεσβ ἅτε 11] οἵ {πῸ βίδίε 
Δηὰ βρίεηδους οὗ ἤεᾶνεη, νἱτἢ τογαὶ 
ταλ]εβίυ ργεάοηιίπδιίη ρ, ἰῃς ργορῃεῖ ἤπάβ 

Ρίασοε μετα ἴογ ἴῃς πῖοσε ἱπείσηδίες ἀπά 
Ἰηάϊνίάυα! Δβρεςὶ οὗ τπε ἔυτυτε 1ἰδ, ἀε- 
Ρἰςηρ αοά ἰῃ ἴουςῃΒ ψἱ ἴῃς βίηρὶς 
801] (ο΄. χὶν. 1). [π δάάϊεήοι ἰο {Πΐ8, ἃς 
οΟηνεΥΒ ἴῃς ἰάεα (δδὲ ουϊδίἀε τἢς ΟἘτὶθ- 
εἴδη Ἔχρογίεποε 0 οπε σἂ σγϑδιν ἱκπουν 
ψ δι ἀοὰ ἰδ οὐ Ψδαι Ηε ψίνεβ; {πα τε - 
ἀεεπιεὰ ἀπά νἱοϊοτίουβ δοπς σϑῃ ἀπάες- 
βίδηδ ψμδὶ ἰξ πιεᾶηβ ἴο δεΐοηρ ἴο αοἅά 
πὰ το ὃς τενασάεἁ Ὁγ δἰπ).---  πβοῖ 
8:48 τοοθητν ροϊηϊεά οὐοἵ (Ε χεάν. ἐπ Ῥαΐε5- 
ἐΐμε, 1808-1οοο, Ὁ. 186) 1παΐ, 85 ἰπ Ερυρὲ 
δε βαοσεὰ ρᾶρες (χάρτης ἱερατικὸ4) νγᾶ8 
υϑεά ἕο Βοϊ πίη Ἀρρεδ]8 ἴο ἴῃς σοάβ (Βγίέ. 
Μως-. Ῥαῤγτὶὲ, χὶνὶ. 308), “ἴῃ Κα τηδῆποσ, 
ἀουθεῖεββ, ἱἰπ Ῥαϊθβιίπθ, ᾿ἱπιοϑίοπα μιδά 
δοίης ϑβϑιρετιβιίουβ βἰρηίδοδπος, δὰ οὗ 
ψνδδῖ βρεςίαὶ Κίπά ννε ἀο ποῖ πον. Ρεγ- 
ὯΔΡ8 ἴξ ἰβ 'π 1818 οοπποχίοῃ ἔπδὲ ἴῃ ρος. 
ἰϊ. χ7 “Ὡς τῃδῖ ονεσοογηςι " ἰ8 ἴο σεςεῖνα 
“ἃ Μῃϊτ βίοης᾽" ἰπβοσίρε ψἱ ἃ “ πενν " 
ΒΡΕΙΪ, ενϊἀεπεὶν 48 δ “ διιυ ες ᾿". ΤὭεῖα 
ΤΩΔΥ αἶδο ΡῈ ἃ ἔυγῖπεσ ἰοςδ] Δ] υίοη ἴο {868 
ψῆφοι πὰ πατηεβ ὑγπὶοἢ γαγε βυρροβεά 
το ὃς τεςεἰνοά Όγ νοίΐατίεβ οὗ ΑβοϊερίΒ 848 
ἘπεΥ ἰδν ἴῃ ἃ ἴτᾶποα οσ ἄγεδπὶ (Ασίβεϊάςβ, 
ἰ. 352, 520). Εος ἴδε ἱπι διϊοη-ουδβίοτα, 
τ΄. ϑρεῆςε δηὰ ΟἹ] 5 Ναίένε Τυΐδες οὗ 
“πίγαὶ Αμείγαϊέα, Ὁ. 130-140, ψΒετε ἴδ 6 

βεοσεῖ, ἱπαϊνϊάυαὶ πδηὶς 18 ἀεβογρεὰ δ 
εἰνεῃ ον ἴο δοβε ῇο ἀγε “σδραῦϊε οὗ 
5861 τεβέγαίπι" ἂηὰ αὔονε ἰενὶν οὗ οου- 
ἄυςε. ΟἸετι. ΑἸεχ. (δέγον". ἱ. 23) ῥσγδ- 
βεῖνεϑ ἃ [εὐ 88} ἰγδάϊείοη ἐμαὶ Μοβεβ ροὶ 
ἴτε πδηιεβ--- [οδοη, Μοβεβ, δηά 
Μεὶςξὶ (ἰ.4., ἰεϊπρ), ἴῃς 148ϊ-πηεπεοπεά ἐν 
οὐρανῷ μετὰ τὴν ἀνάληψιν, ὡς φασὶν οἱ 

ἡ γν. 18-29ς. Ὑπεῖοηρεβῖ πιεββᾶρε οὗ ἴδς 
βενεη ἷἰβ8 ἴοῸ 8 οδυτοῦ ἰπ (ἃς ᾿ἰδδβὲ ἱπὶ- 

τῖδπε οἵ τς οἰτ'ε5 (Ἰυδρεὰ ἴτοπὶ (ἢς 
ἰβιοσίοδὶ βιδηάροίπι) ΤὨγαιγα, ἃ ἴονγη- 

ΒῃϊΡ οὗ Νοτγίπετη 1γάϊα, τς ΠοΙγ οἱ 
οἵ Αροΐο Τγτιπιηδίοβ, δάϊασεπε ἴοὸ (δ6 
Βίρἢ τοδά Ῥεῦνεεη Ῥεσζ. δηὰ ϑαγάϊβ. 11 
βοοῃ Ὀεοᾶσης ἃ οεπίσε οἱ Μοπίδηίβηι. 

νεῖ. 8. χαλκολιβ. ϑόοηὶς ἰοοδίὶ αἱ- 
Ἰυβίοη ἴἰοὸ ἔπε ὕὑσγοηζειννοσ ἴογ σὩϊοἢ 
Ὑηγαῦῖτα νᾶβ ἕλτηουβ.υ δὸηε οὔ Οοά 
(υ,ζ. Καιιθηθυβοιβ ἰἷ. 563 {) 8 ῥσγαςεῖς- 
Ἷγ δἂῃ εαυΐϊναϊεπξ ἴοσς πηεββϑίδῃ (νυ ἱν. 

41), οὐ ἕος ἴῃς βυρεσῃυπΊδῃ ρεγβθοηδι νυ οὗ 
7εβυ8 48 ἀϊνίῃεἷν ςοπιπιββίοπεά (οὐ, Οτ|}}, 
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παῖκονν. Τάδε λέγει “ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ, ὁ ἔχων τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ ὡς 

Ια ἴω- τὴν "ὑπομονήν σου, καὶ τὰ ἔργα σου τὰ ἔσχατα " πλείονα τῶν 
Ῥῆημς, πρώτων. 20. ᾿Αλλ᾽ ἔχω κατὰ σοῦ ὅτι ἀφεῖς τὴν γυναῖκα " Ἰεζάβελ, 

ὉΠ ΒΕδ ν λέγουσα ὅ ἑαυτὴν προφῆτιν, καὶ διδάσκει καὶ πλανᾷ τοὺς " ἐμοὺς 

βεγίρι »» 

(Ὀείδεπι. 

Ἰκεετηέ, Μανῖς ΑΕ ξεὶ, 6. ἀπὰς οἰο).ὁ 6 αἱ πεονίρί, Μανὶς “Ἑ ξεὶ, ἰδ. 174, εἰς.). χὶ. 14, ( 
γες. 2; ιν Ὦ ἐς Ὁ σοαίσαθε ἦΐ, ἐν . 27. ν 

ς Ετοσῦ 2 Κίωξε ἰχ. 22, ζ.. δα» 5. Α ξον. 1034-1045. 
ἴῃ Αρος. 

Υ ἷ. 15, ζ). ὡς... συντ. 
Ῥεῖ. ἰΐ. 20, ὦ). Επι8 ἐἱΐ. το. 
« Ῥοκϑεδδ. ὑγοῦ. ΟὨΪΥ Βεῖε 

᾿ ἐρανν. νεῖ. 23. 
ἵ ἐρατο χὶ!. 45, 2 

Οοηεῖσ. ἰ. 5. 

Έος ἡλογὰ (ΑΟΦΡ, εἰς., [μ4οἢ., ΑἹ., ΝΗ, νν8., 8νν.) τεδλὰ δε παγάεν φλοξ (δ 12, 
ἃτι., [υ]ά., Ρε., ΤΊ., Β8β., Β]., δο. ἐστιν). 

3Τὴε ννε]]-διιεβέεά σὸν δἴξεσ γυναικα (ΑΟ, πικίη., ὅγζ., Ασεῖῃ., Ῥχγ., εἴς., 80 
ατοῖ., ΑἹ., Ζαμη, δηὰ 1. ΥΝ εἰ88) τιᾶν βανε δτζίβεη ἔγοῦὶ ἴὩς γερεδῖςα σὸν ργενίοιβὶν, 
ος ἄοῃῃ τ Κίη, χίχ-χχ Βυϊ ΔΠΥ δυςῇ Δ]1]υδίοη ἴο ἴπε ψἱΐε οὗἩ ἴδε ἰοοδὶ Οίβῃορ 18. 
ὈΠΙΈΠΔΡΙς, ἀηά ἴο σεϊδίη ἰξ 48 -Ξ “" τῆγ ψοζηδη" (διίηβαυ, ϑευέη 1, εἰξεγς, 341) 18 ΒατΒἢ 
ἴῃ τῆς εχίγεπμε. [ἐ ἰβ ἴο δε οπχειεὰ τνἱτἢ ΟΡ, πκίη., 5.» νῷ.» Με., Ασγῇ., Αςίδ., 
Τειῖ. 

Ῥ. 76-7}} ἴο τατῖν ουὲ αοὐβ ρυζροβε ἴοσ 
18 Ρεορῖίε (οἷ. ]οῆπ χ. 36. Βιυὲ [ῃε εχ- 

Ῥτεβδίοῃ ἢ88 Ἄξαι 8ἃ8 ΜῈ}] 28 1 εὐ δα 
οοἱουσίηρ ; ἂἀπὰ ἴδετε 18 υὑπάουδεςαϊν δῃ 
δροϊορεξις δ] υβίοη ἴο ἴῃς βίπι!]ασ τεσγπιίηο- 
Ἰορὺ οἵ δε [πηρεσίαὶ οὐ] (οὐ Ἱπετοά. 8. 

Εἴ. 19. ἰπβίεδὰ οἵ Ῥείηῃρ τεϊτορτδάς 
{κε Ἐρβεβυβ, ΤὨγαϊγα 848 βίθδά!ν ὑτο- 
ξι ϑεοὰ ἰῃ ἐλς τοογῖς οἵ ΟὨτείβεϊδηϊυ. 

ες 8οῖς ἔἤδλνν ποιϊοά (βες Εδπηβαυβ ἀϊ8- 
ουβδίοῃβ ἴῃ Ὁ. Β. ἵν. 758 ἔ,, δουόη Σ,εέέογς, 
338 {) ἰ8 δὴ υπάιπιε ἸΑΧΙΥ Ββδονγῃ το ςεγίδὶπ 
ΤΑΣΙΏΌΕΙΒ (Ποῖ, 8ἃ8 δὲ Ῥεσβάσηοβ, ἃ πλοσα 
ταϊῃοσί εν) Ψῆο, ὑπάεγ ἴῃς βϑ'νᾶν (οὐ 
Ζαβμη, 8 73, ἢ. 7) οὗ δὴ ἰηβυεπεῖδι τυνοπηδῃ, 
τ ἴο βεραγαῖς {πεπιβεῖνεβ ἔσοπι ἴῃς 
(ἐργασίαι) Ιο.8] συ ϊάβ ννῆεσε τηοσγᾶὶ 
ἱπιεσεβίβ, Ἐπουρὴ ποῖ οβέεηβίδν ἀεῆεά, 
Μεῖς οὔϊδη βεγίουβιν σοπιρσζοπιίβοά, Τῆς 
Ῥτόρπεῖ [Δ κε8 ὉΡ ἃ ρυτγίίδη διἰετυάς, σοτ- 
τοδοσγαϊθὰ Ὀγ ἐπὶ οἵ {πε Ἰεδάϊηρ οἄυσοι οὗἁ 
τὰς ἀϊδετίςε (1. 6); δε ἀεπιαπάβ ἱπ πε 
πᾶτηε οὗ ΘΟ χίβε δὲ βυοῦ ἱποοπδίβεεπε 
τηθιηθοῖβ βδου]ὰ τυεπάγαν---ἃ βενεσε ἀπά 
ΘΟΒΕΙ͂Υ βῖερ ἴο ἴδε, δτηϊὰ [πε βοοίαὶ εἰ68 
πὰ ἱπίεγεβίβ οἵ δὴ Αβίαϊτὶς οἰἕν, ὑγῆογα 
βοοίδὶ οἱ αδϑ ννεσα ἃ τεοορηΐϊβεὰ ἔελέυσε οὗ 
εἰνὶς 1ξε ἀπά ἀρρεδίεὰ ἑοσοίθ]ν ἴο βενεγαδὶ 
πδῖυγαὶ ἰπβιϊηςίβ, ἐβρεοὶδ!ν νπεη Ὀδοκοὰ 
ὃν ἴδε ἄρρσονδὶ οἵ δὴ οσαουΐδσ ἀπά ἱπιργεβ- 
εἶνε ἰελάετ ἰῃ τῆς ἰοοαὶ σῃυτοῖ. 

Νετ. 2ο. Ὑνοχπιεη (οἷ Αοἰβ χχί. 9:1 
(ος. χὶ. 5, δηὰ ἴῃς Ἰδῖεσ Απηπια ἰπ ῬΉΪ]- 
δἀεϊρμία: Επυ8. Η. Ε.ν. 17. 2) οοςαβίομδ! 
Ριορβεβίεά ἱπ ἔα ϑαυῖν ομυτοι, ἀπά ἔλ]86 
Ῥτιορμεΐεββεβ ὑγεσε 8ἃ8 {ἰκεὶν ἴο δχίβε 88 
ἴαϊβε ρεορῃεῖβι Ταῖβ “7}εἐζεῦρεὶ οὗ ἃ 
ψοτηδη, δἰ]ερίηρ Ποῖα το ὃῬῈ ἃ ὑτο- 
Ῥμδίε58, δϑετὴ8 ἴ0 ἢᾶνε Ὀεθ 8οπς ἰῃ- 

βυεηεῖδὶ ἔεπιδ!ς (88 ἴῃς ἀεβηϊϊε ἱταασογυ 
οἵ νν. 21-23 ἰπάϊςαίςβ); ἤεῖ ἴδχ ῥτγίη- 
οἷ ρῖεβ οσ ἑεπάξης! 68 πηδάς ἔοσ ἃ οοππεχίοῃ 
ν ἢ Τοτγείρη ἀπά σοπιρσοσβίηρ δββοοὶα- 
εἴοῃβ δὶ οῦ ενίἀεπεῖν ἐχεγίεὰ ἃ ἀδηρσεγουβ. 
οδᾶσπὶ ὑροη βοπὶα ψεᾶκες ΟὨγίβιϊδηβ ἰπ 
ἴδε εἰν. Τῆς ποσὶ ἰββυς σοσγεβροηάβ 
το ἴπδὲ ὑγοδυςοά Ὀγ ἴῃς ΝΙΚοΙαίίαῃ ραν 
ἂἃι Ῥετρβάπιοβ (εἰδ. φαγεῖν, πορνεῦσαι), 
Ῥυϊ τῆς βογίουβ πδίυσε οὗ ἴῃς Πεσεδβυ δὲ 
ΤὨγαῖϊιτα ἀρρεᾶσβ ἔγσοπι ἔπε ἕδος ἐπδὲ ἴξ 
ΨΜΆΒ ποῖ ΒἰΠΊΡΙῪ ὑτοραραϊοδ υἱπίπ {πα 
σδυγοῦ Ὀυξ αἶβο ποίοσίουβ (νεῖ. 23) ἀπά 
Ἰοηρ-οοπιϊηυεὰ (τέκνα), πδηκβ ἴο οὗ- 
βίϊπαου δηγοηρ τς Αμδῦβ ἀπά δάπεγεηίβ 
οἵ τΕἴδ ῥσοπιίπεης νοσηδη (νεσ. 22). ΤΉΕΥ 
Ῥεϊάθάὰ τπεπιβεῖνεβ οὐ {πεῖς Ἐπ] σπιεπεάᾶ 
1Ιθεγα  βπλ (νεσ. 24). Τῆς ἀεβηϊξεπεββ οὗ 
ΒΕΣ Ῥεγβοηδ τυ, ἴῃς ἕαοὶ οὗὨ ΠΒεσ βἰἐπατίοη 
νη ἃ ΟὨἸγιβείδπ ομυσο ψδίοῃ πᾶ 
Λυγϑάϊςοη ονὲσ δεῖ, ἀπὰ Π6 δβϑβοοίδιίίοι 
οἵ Βεσ ργδοίίςεβ ψ ἢ ἴ[μο8ε οὔ τς ΝΙΚοΙί- 
ἴδῃβ, 80 “γεσε πποιῦρεῖβ οὗ ἴῃς σμυτοῦ, 
τοηάεσ ἰΐ ἱπηροββίὉ]ε ἴο ἰάἀθητ εν τ 18 ΠΡ ετ- 
εἴπε ἱπῆυεηος οὗ ]. ἃ ἐοσεῖρῃ ἰπϑετα- 
εἰἴοπθ βυοῇ δ8 ἴπε ἔδπιουβ βησγίπε οὗ ἴῃς 
ΟΒιαϊάδαη δι] δὲ ΤἈγαῖσα (ϑομῦσεσ: 
ΤἈλεοὶ. Αὐπαμάϊμηρεη, ῬΡ. 30 ἔ,, ἃ [ἤθοσν 
βυρρεβίοα Ὀγ ΒΔ κεβίευ, ἰῃ Θ᾽ 8 Ὁ Β), 
οὐ νὰ τῃῈ νἱς οὗ ἴδε ἸΙοσδὶ Αδίδιοῃ 
(ϑεἴνγυπ, 123). Βεβίεβ ἴξ ννᾶβ ποῖ ἴῃς 
ουὲβ δυὲ τε ἰταάο- συ] 48 τμδὲ ἑοστηεά (ῃς 
ῬΙΟΌΪεπι δὲ Τηγαῖγα. Φαβίτον ροϊπίβ 
ου φ' 267) ἰδὲ ἴοσ βοπιὲ οσουϊε γεᾶβοη 
ἔεπιαῖα ϑοσοοσεῖβ Ψεσα ῥγείειγεά ἴο πε 
διαοὴρ ἴδε Βαυγϊοηίδηβ; “τε στο 
ΔΡΡΕΔΙΒ τηοτα ἐγεσυςην μδη ἴπε πιαῖα 
Βοίζοσζοσ. ἩΠ|Πεἰ (ΡΊγκε ΑΒΟΊΏ, ἰΐ. 8; 8βε6 
Ὁτ. Ὁ. Ταγίοτ᾽β ποῖε)ὴ μὰ αἰσεδλάυν ἀθ- 
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δούλους πορνεῦσαι καὶ φαγεῖν εἰδωλόθυτα. 21. Καὶ ἔδωκα αὐτῇ {νι}. 3, αἰ. 

Χρόνον ἵνα μετανοήσῃ, " καὶ οὐ θέλει μετανοῆσαι ἐκ τῆς πορνείας ὲ δΞ : 

αὐτῆς. 

μετ᾽ αὐτῆς εἰς θλίψιν μεγάλην, ἐὰν μὴ μετανοήσουσιν ἐκ τῶν ἔργων εἶ 

δ. ἰδοὺ βάλλω αὐτὴν εἰς " κλίνην, καὶ τοὺς ' μοιχεύοντας ἰάπε ία 
ΘΏΘΓΑΙ. 
..22, ἰχ. 

αὐτῆς, 23. καὶ τὰ "τέκνα αὐτῆς ἀποκτενῶ ἐν ᾿θανάτῳ- καὶ ἬΡκΣ 
γνώσονται πᾶσαι αἱ ἐκκλησίαι ὅτι ἐγώ εἰμι " ὁ ἐραυνῶν] " νεφροὺς 

ἡ Με]. ἐ11. 5, οἵ. [648. Κνἱϊ. 3. 

Ἑσαξ, χχχίϊί, 2, Ῥ8. 80]. υἱὲ. 4, εἰς.; υχχ (θ.-- 2)" 

ΔΈΟΣ ε 

ΚΔ Κίηξε χ. 7, 5ἷσ. χχὶϊἹ. 24-25, Ε. χ. 9. 

χὶ. 23- 
χὶϊ. 2. 
866} 
ἰχ. 2-3. 

1]ες. χίν. :2, χχί. 7, 

τῷ Οἴεωι. ΚοῦΣ. χχ. ἢ ἄπ. λεγ. Ν.Τ. 

(ΟΡ, εἰς., ΑἹ. Β5.) τεδά (8 ΑΟ, εἰς., εἀ4.} τε Ἐργρείδῃ ρενγων 
(ΤΒυπρ, Ρρ. 176-177; Ἠεϊδίης, 7) ἔοστῃη ἐραννων. 

εἰατεοά, "τόσα οπγθη, τόσα νἱοπογαῖν". 
Ἐοτ ἰδς οςοπηεχίοη οὗ ψγοπιδεῃ ἃπαᾶ βοΐσεσυ 
φ΄. ΒΙαυ 8 Αἰ)4. Ζαιιδεγτοσεθη τ8 ἔ., 23 ἔ. 

κιτιλ., δη ἱσσεσζυΐϊας ποπιίη. 
φὐδοίΐυϊς, οδαγαοίεγίβεις οὐ ἴῃ6 ντίζεσ. 
Τηΐβ ΓΕΧΧ ρεουατὶεν οἵα ἀεϊδομεὰ ρατιῖ- 
εἰρίε ἴἤσονη ἰπῖο τεϊτεῖ, τυ ΒΙς ἢ ἴ8 ποῖ οοη- 
Βποάτο τ[ῃς Αρορδῖγρϑε (εν. ῬΒ1]. 11}, χ6- το, 
εἰς.), τεπάδσβ τῆς ραγίίοιρίε δἰπιοβὲ ἃ γε- 
Ἰδεῖνε (Νίε. 1., 202) ; δυῖ ἰηάεςά Δὴγ Μοσά οσ 
ξτουρ οὗ νοτάβ, ἔδυ δβἰηρίεἀ οὔ 48 σμᾶσ- 
δοιετίβιϊὶς οὗ ϑοῦῖς ργεοεδϊπηρ πουη, επὰβ 
1ο Ῥεοοτης ἱπάερεηάεπὶ δπὰ ἴοὸ ἴᾶκε ἰ8 
ον οοηβίσυςίοη (11. 8ῆ. 866 Ζερβ. ἰ. 

Ἴδε ἱπηπιοσα τ νᾶ8 ἤδρτδηῖ ; 
τῆοσς ἤσδλρτδης 81}}} ννδβ ἴῃς οὐβεϊηδίε ρεσ- 
δἰϑίεηος ἱπ ἰξ, ἀεβρίτε δάπγοπίἰουβ δηᾶ 
ἔοτϑελταπος (ο΄. Ἐσοΐεβ. νἱϊ. τσ ; Βαγ. 
ΑΡ. χχί. 20; 2 Ῥεῖεσ 111. 9)ὃ.. Τῖβ 4]1ὺ- 
δἷοπ ἴο δὴ αῦυδε οὗ αοὐ᾽ ρδίϊεποα δπά 
ο ἃ νναγτηίηρ ρίνεη αἰγεδάν (πασγάϊν ἰπ 
ϑοπῖς της ἰκὸ 1, 2 Ρεῖες, ϑρίξ[8) ἰ8 
Ἰεῖ αυἱίε ἱπάεβηϊξε; ἰξ 88 ΡῬγοῦΔΟΪΥ 
ΤἈτηϊ αν ἐπουρα ἴο ἴμε ἤσβι τεδάοσβ οἵ ἴῃς 
Ὅοοϊ. [πίετεβῖβ δηὰ οἷά δββοοίδιϊοῃβ 
Βιδά ρσγονοὰ δἰἐπεσγίο ἴοο βίγοπρ ἴοσγ 1818 
τορδεῖὶς οουπβεὶ ἴο δὲ ἕο !]ονν, Μει- 

δειπμὶρ οἵ ἃ ἰγαᾶς-ρυ]ά, Δ Που ρα ἴτ πε- 
ςεββατ!ν ἱηνοϊνεά ἴῃς τεσορπιτίοη οὗ βοπια 
Ῥᾶφϑῃ ἀεῖςν δπά οἔϊεη Ἰεά ἴο οτρίεβ, “"ννδβ 
ἃ τηοβὶ ἱπιροτίδηϊ πηδίζεσ ἴοσ Ἄνευ ἰγαάςβ- 
ΤΆΔ ΟΥ Δδτίίβδῃ ; ἰξ δἰἀεδ ἢἰβ Ὀυδβίηαβδ, 
δηὰ διουρῆῖ, ᾿ἰπὶ πιᾶπν δάἀνδπίλρεβ 
δοςοίδ!γ " (Βαπιβαυ). 

ψεῖ. 22. κλίνην (ὑεά, ποῖ ἃ σους οὗ 
τενεῖγυ) δερτίτυϊπὶβ ποη ἀπιοτὶβ ; ἀΐβεαβα 
ΟΣ βἰοΐζπεβϑβ (οἷ. ἴος ἴῃς ρῆγαβε, : Μδςο. 
', 5) ἴᾷς ρυπίβῃπηεπε οὗἉ εἰτοσ, ββρεοῖδ!! Υ 
οὗ εδἴτοσ λοοοιηραπίεδ ὃγ ᾿Ἰσεπεϊουβπαβ8. 
Τῆε ἱπβοσρέοηϑβ ἔτοπι Αϑία Μίηογ δρουπὰ 
στῇ ἰπβίδηςεβ οὗ πε ρορυΐας δεϊϊεῖ τθ δὲ 
ἰτηρυγῖν, πιογὰὶ αἀπὰ ὄνεπ ῬΠγβίοδὶ, νὰ 8 
Ῥυπίβπεά Ὁγ ἀΐθεδϑβε οἵ ἀϊβαβίεγ ἴο οῃδβεϊί, 
ΟΠ ς᾽ 5 ΡΓορογίΥ, οὔθ᾽ Β ομἑ ἄγεθ, 5:0 ΚΠ 688 

ταῖρι ἐνεη ρσὸ ἴδε ἰεηρτῃ οὗ ἀεδίἢ (τ Οοσ. 
χὶ. 29-30). ΤὮΕ ῥσορδῃεῖ, βοννενεσ, ϑεετηβ 
ἴο ἀνοϊὰ “δ! ἶπρ [εβ8 ογ αοᾶ σωτὴρ οἵ 
σώζων, ἃ ἴετῇ βρρτγορπαιρὰ ΌΥ ἴδε ρο- 
Ῥυΐας τεϊ:σίουβ οὗ Ρῃγυρία ἀπά ἰανίβῃε 
ΟΠ τῆλτν ἀεἰτιε8 848 μδδίεσβ πὰ μεῖρεγβ 
(Ο. Β. Ρ. ἃ. 262 ἢ). -μοιχ., πιεῃ ἂπά 
Μοτηθὴ ΨΠΟ ἱπιίῖαίς ἢεσ ᾿ἰσθπιουβη 688. 
θλ., ρῬῃγδίςαὶ ἀϊβίγεββ, {Π|πε88.---μετανοή- 
σονσιν, ἴδε ἔαϊ. ἱπάϊς,, ΕΧΡταβ868 σδῖμοσ 
τάοτε ργοῦδὈ ΠΥ Ἰμδη 80]. νυν ἐὰν μή 
(τ΄. ΒΙ485, 8 ὅς, 5). Εοτ ἴεηβε οἵ βάλλω 
8ες Ζεοῆ. νἱϊ. 7, ΟΧΧ, εἴς. 

Ψεσ. 23. τέκνα, [1ξεγᾺ]}}Υ, ρεσῆδρβ τ 
Δη ἱπάϊγθος δἰ! υϑίοη ἴο τπ6 ΚΙ ρ οὗ 
ΑΠΑΡ᾿ 8 βενεπῖυ βοη8. ἀποκτ. θ. (Ηεῦσα- 
ἰ8π|)}, “1 ΨΙ υἱζοινγ βίαν"; βεὲ ου 
νί. 8. 1 Δὴγ ρατζίίουϊασ ἔοσπῃ οὗ ἄδδιῃ 
ἰ8 πιεδπὲ, ἰξ τὺ ὃς ρεβεϊίεπος (πα ἰη- 
βοσίριίοπβ οὐϊεη πχεπίοη ἔδενε), ὑ ἢ 
τεργεβεηϊδά ἴο δῃ Οτίεηϊδὶ πλὶπὰ ἴῃ ρυη- 
ἰδῃπηεηξ οὗ αοά ου τηδη᾿ 8 υηέδι δι πη 658. 
ΤΠε οὐτγίουβ ἀϊβεσεηςς δεΐνεεη τῆς ἱτγεδι- 
τηεηὶ οὗ δε μοιχ. ἀπὰ 1π6 τέκνα 8 ἀπε 
ἴο τῆς ἕλοι (παῖ (οὐ. Πδη. νἱ. 24), ἃ ραγεπι β 
δίῃ ννὰβ ν᾽ βϊεἃ ὑροη ἢἰ8 ἔδπην, ὈΟΛΒ ἴῃ 
7εν βῃ δηά ἴῃ οοπίεπιροσγασυ ραζαη δε] ϊεῖ 
{ πε Ρῃγυρίαπ ἰηβογίριίοη, οἰϊεὰ ὃῪ 

ἌΥΟΣΙ ΟΠ |48. ν. 12, κατηράμενος ἤτω 
αὐτὸς καὶ τὰ τέκνα αὐτοῦ). Ὑεῖ ἀνεῃ 
ψ Πεη ὈΟΙΓΠ οἷΔ8β6β ἃγε αἱἱερογίβεά ἱπίο 
δοῖϊνε οοδάϊυϊοτα δπὰ ἀεϊυάεα νἱςἴπ|5, 
τς τεϊδεῖνε ρυπίβηπιεπε ἰοοῖκβ ὑπεαυδὶ. 
7οδπ, ὑηἱκε ἘΖεκίεὶ (χιϊϊ. 17-23), μοῖ 48 
τδδιῖ τῆς νἱοεπηβ οὗὨ τῆς 4186 ὑγορῃείββϑβ 
τε Δ] ς ἀπ τεβροηβῖῦ]ς ἔοσ ἐπεῖὶγ ροϑὶ- 
τίοη.-πᾶσαι αἱ ἐκκλ., (δε Ἰυάρτηαπε 
ννΑ8 ἴο 6 48 ποίογίουβ 88 ενϊἀθπεν ἴῃς 
βολπάλδὶ ῃδὰ Ῥεεῆ. Τῆς ἰάεδ τε} 118 ὁπα 
οὗ Ἐζεκίε!'Β ἔδνοιτγίεε σοηοεριίοηδ.--- ἐγώ 
κιτλ. “1 Κπον {δὲ ἀΌγΒδθεβ," δπά “ἀ18- 
Τεσηοσ οὗ πελγίβ δπὰ βεᾶτοδμετ οἵ ἴπε γεὶπβ" 
ψνεσε οἷά Εργρείδῃ εἰεἰε8 ἔοσ ἀϊνίης θείη 8. 
ὙΠῖ8 ἱπιϊπιαῖς πον εᾶρε οἵ πιᾶη (ε. 
τό οἡ ρίεγοεβ δεῖονν βυρετβοίδὶ ἀρρεᾶγ- 
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ο Ρα. νἱϊ. 9, καὶ “ καρδίας καὶ » δώσω ὑμῖν ἑκάστῳ κατὰ τὰ ἔργα ὑμῶν. 
Ὑμῖν δὲ λέγω τοῖς λοιποῖς τοῖς ἐν Θυατείροις, ὅσοι οὐκ ἔχουσι τὴν 

διδαχὴν ταύτην, οἴτινες οὐκ ἔγνωσαν τὰ “ βαθέα τοῦ Σατανᾶ, ὡς 

χνϊϊὶ. 4, 
εἰς. Βτεδὰ εἴδυες, ἱπάερ. οἵ ὅτι, δεξίὶπε Βεσζε 

δηςςεδβ, 4... οοηπαχίοη ἢ ἴῃς οδυτοῦ, 
Ῥτορδβεῖιίς ζεᾶὶ, ἀπά ρίδικιδῖς εχούδβεβ. 
ΑΔ ἴῃ 7ετ. χνὶϊ. σο, χχ. σῷ (τ΄. Ῥβ. 80]. 
νι, 8), ἴθε ἀϊνίπε δοσυδίπίληςς 8 
ταδη᾽ β τεδὶ, βεοσεῖ [6 ἑοεβ ἴτε Ὀδδὶ 
οὗ υποττίηρς ἀπά ἱπιρατίίαὶ ἰυάρτηςεηι; 
ΨΔ]ε, 48 ἰῇ 7ετς. ἵν. τό, 17 (τ΄. Αςξξ ἱν. 
τ ἢ, τ᾿ Τίπι. ἱ, 20, 1 ἡ νν, 4, εἴς.) 
τῆς ρῥγορμειῖῖς ἀεπυποίδιίοη οὐ ἱπιργεοᾶ- 
ὕσηῃ 848 ἃ ἀϊτγεοῖ εἴεςι ὕὑροπ ἴμε ρεΐβδοη 
ἁἀεπουποεὰ (ο΄. νοῦ Ῥοδδομἅιϊζ, 270 ἴ.). 
Τδε ἴογτμες ψουϊὰ Ὅς 4 ἔδίγῖυ ἤόνεὶ ἰάθα 
ἴο τοδὶ οὗ ἴῆοβε δοουξίοπιεδ ἴὸ (δς 
Ἐοπιδη γεϊέρίο, ΜνὨϊο ἢ νν 88 “οης οἵ οὉ- 
βείνδηςς, δδοιίῆοςς, ἂπᾶά ουϊνατὰ δςῖ, 
ἔδαϊς ἴῃ πὸ ΨΑΥ δβελγοδδὰ τῇς Ὠεαγί οἵ 
τῆε τνοσβῃιρρει---ἃ δυβίετῃ οὗ γι ῖεβ Ὡς ἢ 
ςονετοὰ (δε εἰτουπιδίλποεβ οἵ Κοιηδῃ 
1" (Η. Ο. Ταγῖος, Αμκείεμέ 1 ἀεαὶς, ἰ. 
417, 418). 

ψεςσ. 24. Τὸ μπονν “με ἀερίμδ᾽᾽" οἵ ἴδε 
ἀϊνίηε Ὀεΐηρ ἀηὰ οουπηδεὶ ννᾶ8 ἃ οβδγαο- 
τεγίβεὶς οἰδὶπὶ οὗ τῆς Ορδίϊεβ δηὰ ἴδε ἰδίεσ 
αποβεῖςδ; οἷ. ἴτεη. αν. Ηαεν. ἰϊ. 22, χα 
(φυΐ ργοδιπάδ Ὀγιῃὶ δάϊπυδπίβδε δὲ ἀϊσυηῖ; 
δὰ 3)» Δηά Τοετυ ]λπ᾿ 5 βαγοαβιῖς ἀςβοσῖρ- 
τίου (αν. Μαάϊεμέ. 1), "" ΕἸειδίπία [54] επ- 
τἰπίδηδ ἔεςεπιπὶ Ἰεποοίηΐα, βδηςίδ 5 ]εητὶο 
τηᾶξηο, 8012 ἰδοϊτυτηϊϊδῖς οοεϊεβιία. 8] 
Ὀοηᾶ ἤάε ᾳυδεοτίβ, οοπογεῖο υυἱῖα, 808- 
Ῥεῦδ0ο βιιρεγοιο 4 {ἐμνε ἐς αἰυης." “ΤΏ 
ἄεριἢ οἵ Κπονήοάρε᾽" νῶβ ἃ ρῆγαβε οἵ 
Ἡετχακίείτυβ, (ες ἰδπιουῦβ Ἐρμεβιᾶπ ῬὨ1]ο- 
Βορδες, ἀπά ἰπ ἔπε οἵεεά οὗ τε Ὀυκπο- 
Ῥοτγίβυϊ, ἃ βεςῖ ἰη τηοάετη Ευδβία, πε Ηοἷγ 
ϑρίγιε 6 Περίῃ, τὰς Ελίμον Ὀεὶηρ Ηεῖρδὲ 
δηὰ τε ϑοη Βτιεδάιῃ. ϑίηος ὡς ν 
τεΐετβ ἴο ἴδε αἴζοσίϑιβ ἐδμεπηβεῖνεβ, τῆς 
υοϊεὰ ρῆγαβε ἀρουϊ “κπονίηρ ἴδε 
ἐρῖμ8 οἱ ϑδίδη "᾿ πᾶν (1.) ςοπιδίῃ δῃ ἰῃ- 

ἀϊφσηληὶ δηὰ βαγοδβιὶς γεϊοσι ; “" ἀερίἢβ οὗ 
--ϑαΐδη," ποῖ “ αοά," 28 ἔμεν δοᾶβι (τοῦ 
σ΄ Ὀεὶπρ βυϊδβεϊτυιο ἔοι τοῦ θεοῦ) ; δυς ἢ 
τελοβίηρ ἀπά ρχίποῖρ! εβ ἀγα βίαν ἰπήςγηδὶ. 
Ογ (11.) 25 ἰβ πιογε ργοῦδϑῖε ἴδε ννογάξ τῆλ 
νοΐος ἴδε δςἼίυδὶ οἰδίπι οὗ ἰἢε εσγοσγίβίβ, 
ὙὮΟ Τοηδίἀετεά τπδὲ βοῦς δοζογητηοάδ- 
τἴοη ἴο ράραη ρῥγαςιίςεβ γσᾶνε ἴδε ἃ 
ἩΘΟΘΒΒΆΓΥ Δοσυδϊηΐᾶπος ἱτῃ ἴῃς πηδλη- 
ἴπρῷ οὗ εν] (80 «.5., ϑρίκια, Ῥῆείάδετεσ, 
Ζαδη, [0}Π᾿|ομεσ, Βουββεῖ). Ὑμεῖς Ὠίρμες 
βιἰδηάϊηρ ρανε ἔδεπὶ ἱπηπλυπη! τοπΣ ΔΩ 
τἶββ. ΤΠΕῪ ΤοουἹά ἐκλίποι βεουζεῖγ τ μδὶ 

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ Π. 

24. 

ᾳ : Οος. ἱΐ. το. : Ο7.1 1οδα νυν. 3. 

ἴδε ᾿τηπιδίατε οτιδοάοχ ςΔ]]εὰ ἱτησηογα γ. 
Ῥενὶ!-διυάν, ος ἐνεη ἀεν!}- νοεεδῖρ (χιϊ!. 4 
᾽5 φυίεε ἀϊετεπι) τνᾶδ ποῖ πποοπιίσηοη ἰὼ 
βοῆς οὗ ἴδε ἀπορίς δεςῖβ δουῖ 
Αεία Μίωοσ, “.Κ.. (ὃς Οαἰηὶίεδ, ἰθς Νδδθ- 
δεῆεβ, δηὰ ἧς Ορδίιεβ {δε ἐατῖσε 
Οποβιίςβ, φήσεοντεν μόνοι βάθη 
γινώσκειν, Ηίρρ. σἄν. ἥαεν. ν. 6. Τῇε 
ἰάεα ννᾶβ ἰμλὶ δ8 ἴῆς ρείποὶρίε οὗ εν} 
ψου!ὰ υἱεἰτηλίεῖγ ὃς τ εὦ, ἴὲ τῖσαι 
ες υϑεοὰ τηεδηκίπης ἴον ἴε δάνληϊλψε οὗ 
ἴδε ἱπιεἰαῖεά. Οομαραγε Μαπβεῖ᾽5 Οποςέξς 
Ἡεγεςίες, ῬΡ. 73, οὖ, Ιο5. [ἢ Εη. ἰχν. 6 
τᾶς πητίρδίοουβ ἅσε ρυηίδμεά ἴος {πεὶς 
δοφυλίπίληοςε “411 ἰδ δεογεῖβ οὗ ἰᾷς 
Δηρεῖβ δηά 11 ἴτε νἱοΐεπος οὗ ἴῃς ϑλϊδπβ 
δηὰ «Αἱ ἐπεὶγ Βίάδεπ ροννες ἂπά 411 τἰδς 
Ῥονεῖ οὗ ἰδοβς (δαὶ ργδςῖῖδε , ἃπὰ 
τῆς ροννεῖ οὗ υἱτοποσδῆ." ΤΆς ἱπῆμπεηος 
οὗ ἃ πιονεζηεηὶ κε Οποκιϊςίεπι, ννβοδα 
τηοῖίο νν88 ογί ἐς σἰσμέ ἄξης Ξεἰεπέες δονπννε 
εἰ »ιάΐμπι, ρᾶνε Μιᾶς ορροττυπίεῖεβ ἴὸ 
ἱπησλοσα ΠΥ, ἴῃ 118 ποτε Ῥορυΐασ Δρρὶϊολ- 
τίοηβ. [τ ργοάυςςά [μὲ δᾶπιε βογὶῖ οἵ υπίοῃ 
δεΐνοεη βυδι]εῖν δηᾶ βεηβυδὶ ἰβπὶ νυνὶ ἢ 
οδη βοπιεῖπηεβ ὃς ἱταοοὰ νη Ηἰπάυ- 
ἰδ. ἐξ ςοηῖγᾶβε ἴὸ με ἀπ Βοίεβοσιε 
τεπῆρεσ οὗ βρεουϊλεέίοη, ἴμε ργορβεῖ βυῦβι:- 
ταῖεβ ἴοσ βρεουϊδεῖνε Ηϊρῆιβ ἴδε οὐεάϊεηος 
οἵ ἴδε πογγηδὶ ΟἨγβείδη ργαχὶβ (ς". Ῥαγαά. 
Τοςέ, νἱϊϊ. 170-107, χίΐ!. 561-580), ἢ ἃ 
ΡῬἰαίῃ δἱ!υβίοη το τς }εγυβα]επὶ σοποογάδι 
οὗ τε δλγὶν σμυγοἢ νυ ἢ 15 τεοοπησηεπ δ 
τΑοϊ Εν 85. ἃ βαῖε, ννῖβε συ]ες οὗ σοπάυςϊ. 
ἴῃ τὲ ολβε οὗ (δε α τοῦ σατανᾶ, 
ἱᾳποσδῆςος ἰ8 1158. ᾿οδη ἰ8 τοῖα! υπη- 
γταραίθεις το ἴδε ἴοςδὶ 1Ιθεσαῖβ. Ης 
οεβ ποῖ οοπηραὶ τῆς {πεογεῖίοδὶ ῥγίη- 

οἰρίεβ δὲ ἴᾷς τοοῖ οὗ {μεῖς πχονεπιεπῖ. 
{π1Κ6 τὰς ρῬγορῃεῖβ ψῇο ψτοῖς [υἀς ἀπὰ 
2 Ῥείετγ, δε διιίδοῖκβ ἰπειεδά οὗ αγρυΐηξ, 
αμυῖδ ςοπίεπι ἴο Ἰυᾶρε ἴξ ὈῪ 118. τηογὰῦ 

[15 οὗ ΠΙΡεγεϊηίβαιλ. Ης Ὀἰετν ἀεοατεβ 
πὲ δυο οσοδβίοπμδὶ τγεβϊβ ὅγε {δ 
ἀεϊθεταῖς ονήεοι οὔ ἴδε ρμαγίυ. ΤῇεἊε 
βίσδηψε οςοἸ]οςδείοη οὗ 18΄5 εττοσ ὑπ τη 6 
δαδίε οἵ ραγιακίηρ οἵ βδςσγίβοιδὶ ἐοοὰ ἰδ 
ῬιΟθΑΡΙΥ ἄυε το τῆς ῥγορδεῖ 5 βίετπ οοη- 
νἱοιίοη τπδὲ ἃς ἰαϊῖεγ, 8 [8 ἐπ οπάγ 
δηὰ ᾿ἰδεγαὶ διεἰτυάς το ρασάαπ οιυβίοπιβ, 
Ἰοβίεσεά τῆς ἔοστησσ, ἰῃ ἴπ6 οδβε οὗ ρβεορὶς 
ὙΜ)0 ἰοοῖ δὴ υἱεγα-βρίγίτυδῖ νίενν οὗ Ῥαυ}᾽ 5 
Ῥεϊποίρ!ς οἵ Ομ γίβείδη ἐγοεάοι. 



24---ϑ. ΠῚ. σ᾿ ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 363 

κρατήσατε, " ἄχρι οὗ ἂν ἥξω. 26. Καὶ ὁ νικῶν καὶ ὁ "τηρῶν ἄχρι 58“ ΤῊ της 
τέλους τὰ ἔργα μου, δώσω " αὐτῷ ἐξουσίαν ἐπὶ τῶν ἐθνῶν. 27. καὶ 

ποιμανεῖ αὐτοὺς ἐν "ῥάβδῳ σιδηρᾷ, 

συντρίβεται, " ὡς κἀγὼ εἴληφα παρὰ τοῦ πατρός μου" 28. "καὶ 
δώσω αὐτῷ τὸν ἀστέρα τὸν πρωϊνόν. 
τί τὸ Πνεῦμα λέγει ταῖς ἐκκλησίαις. 

ὡς τὰ σκεύη τὰ κεραμικὰ 

29. Ὁ ἔχων οὖς ἀκουσάτω ἥξα. 

868 

“11|. 1. Καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν Σάρδεσιν ἐκκλησίας γράψον, α Ἄδαυειίις 

ν ΟἹ. Μὶς. ν. 5, ἴε8. χ. δ " ν χὶϊ. 5, χίχ. 15, ὦ}. Βδγ. ἷν. 25. 
Υ ᾿ δἰ, Υ Ῥουδῖε ὑσοσηῖβα ἢεσα ᾿Δ}). 

Με ει. 26. Ττίυτηρῃ Πεσα σοηβίβϑιβ ἰῃ υη- 
βαρρίπρ ἰϊεπτίοθ ἴο ἴῃς ἀμεῖίεβ οἵ ἃ 
ΑἸ γιβείδπ νοοδιίίοη, Τα ἔργα τε (χὶν. 
12, χίχ. 8) ἴῃς ποτὶ δοινιεεβ οὗ [πΐ8 
ΟΔΙἶηρ, νίεννοά 45 [Ὡς ουΐοοχῃα οὗ ἃ ρετ- 
ΒΟ0η8] ταεϊδιίοῃ ἴὸ [εβ8ι8; [ΠΥ τα “ δΐ8,᾽ 
88 ςοπητηαηάδεά ὃν Πὶπ)ὶ ἀπά εχεουϊεά ἱπ 
Ὧῖ8. βίγε Τδα ρεπεσδὶ ἰάεα οὗ τῃϊ18 
δηᾶ {πε ἰοἸοννίηρ νεσβα ἰ8 ἔμδὲ ἴῃς οὐ] 
ἰσγεβίβει ες ἔοτος 18 τῆς ἔογτος οὗ ἃ [16Ὲ 
ΨΒΙΟΒ ἰ8 δϑϊ]ς τὸ τεβίδβεὲ βεδυοείοη δηά 
Ποπιρσοπιίβε, Ὀεοδιδα ἰξ μοϊάβ ἴὸ ἋΑ1 
ἃηὰ ρυτίίγ. ὙΤδε ῥζοηχίβε οἵ τενναζά, 
τος της (68 ἴῃ ". 5, 12, 21) ἔπε ἀρρεᾶδὶ 
οσ αἰζεπίίοπ, 18 οουςπεά ἵπ ἰδίσηβ οὗ 
ταβββίδηϊς σοπαυεβὲ (ἔτοπὶ Ῥ8. 1ϊ. 8, 9). 
ἴῃ ἃ τπῆοσε οἵ ἰεβ8 βρυγαῖίνε ἴογηι, [πε 
τὰ ]ς οὗ τ1ῃ6 βαίῃηξβ, ἃ ομπεσίβῃεά Βορε οὗ 
εν βῃ ἐβοδδίοϊορυ, πμδά ἰξ8 οὐνῃ διίγαο- 
τίοη ἴοσ βοσῖα οἴγοίεβ οὗ βασι] ΟΠ γ δι ϊδηϊ εν 
8βες οὔ ν. 1ὸ δῃά ἵ Ὅοσ, νΐ. 3; δπὰά ἴοσς 

, ἴῃς. ψε1}1-Κηοόννῃ 841] τυϊοϊεὰ ΌῪ 
οσαβ, [ἢ6 Εργρίδη ροά οὗ τεχυϊδὶ οσ 

ΨΑΙΙΆΤΟ) : ονίάδηιν 1 Δρρεδὶεὰ το {πεὶσ 
ΘΑ οΓη 658 ἔοσ ἃ στ σ μεηρ' οὔ ργεβεηῖ ντοηρϑ 
δηὰ ἃ τενεσβαὶ οὗ ἔπε ἱπηπιοσαὶ βνὺ οὗ 
οαρίαϊπ 11 ονεῖ οαρῖϊνε γροοὰά. Τῇα 
ἐξονσία ἐπὶ τῶν ἐθνῶν (ὉΥ ν᾿ οἢ ἘΠΕΥ 
ἃτ6 ποῖ -φονεγτηεά δαὶ βῃϊνεταά ἰπ ἱγγσερδ- 
ταῦ ϊς τυΐη ; οὔ, 188. χχχ. 14, [εσ. χίχ. 11) 18 
ἀεδηεά ψὶῖῃ ἐεσγοοίουβ ἀεῖδ!! ἴῃ 27; ἴπ6 
ψΠοἿς ἀεδογιρείοη ἰβ πιοάε!]εὰ οἡ ἃ ἰγδάϊ- 
ἘΙΟΠΔΙΥ πιεββίαπίς δρρὶοδείοη οὗ (ΧΧ) 
Ῥβ. 11. 8, 9. Εοτ ἔπε βῃερῃετγά᾽ 8 διδῆ 28 ἃ 
τουδὶ βοερίγε 8εὲ Ε, δὲ. 4317. ὡς κἀγὼ 
κιτλ., αοἄ, ΟἸτίβι, δηὰ πε ἱπάϊνί πα] 
ΟὨΒτίβείδῃ 88 ἴῃ 111, 21 (Ἰοῆπ χνῖϊ. χ6-22). 
“ΠΙυά ὡς αἰϊφυαπι 5ἰ πλάϊ πατῶ, ποῖ 
Δτϊϊδίεη δἰρηίβοδε" βουξαπλπηεεν: 
Ὁδη χχί. 15-17 ἰβ ποῖ “ἃ ἀε!!Ὀεταίς οοτ- 

τεςιίοη οὗ ἐπἰβ ἰεσγίὉ]ς ϑεηΐεηςε " (ϑεὶ- 
ἄγ, 105), θυῖϊ τὰς πηδίυγε ἐχργεββίοη οὗ 
ΟὨσιβέδῃ βοϊϊοἰτυᾶς ἴπ ἃ ἀϊβεγεηξ ργονίποθ, 
ἴτοτῦλ Ὑνῃϊς ἢ τηοββίδηϊς ἱποοηρτυ εβ μᾶνα 
Ῥδεη ΨΒΟΙΥ ρυγρεά. 

ες. 28. Το ““ργδηξ πες τηογηϊηρ- 
ϑίδσ" (4 ομαγαοιϊεσγίβεϊοδ! !ν ἰοοϑα υβᾶρσε Οἵ 
δίδωμι) πιεδη8, ποῖ ἴο ἰηνεβὲ μἰπὶ ἉἹῈ 118 

δδοὶ. 
Χ Οἵ. Ἰοδα χίν. 6 ., εἰς. 

Εἰοτν, ὯοΣ ἴὸ ρίῖνε Ηἰπὶ ροβϑβεβείοη οἵ Ογίβὲ 
ἐπηβεῖζ, Ὀυϊ (80 Βίεεκ, δέϊες Νἱςίοσ.) ἴο 

τηᾶκε ἰῃς ἀδτννῃ οὗ βαϊναϊίοῃ οἵζ οὗ 118 
εἴεγηδὶ βῃϊη6 οἡ ἢἰπὶ δίϊεσ ἢ18 ἀδεὶς αϑῇ!ίο- 
εἰοπβ. Τς νἱοίοσ βῃδιθβ ἰῃ τῆς ἀϊνίπα 
1ῖὸὲ (νὰ 118. ραπίτῖνα ρσονετητηεηῦ δπᾶ 
ΠοπΟυΣ αὔονθ, ΟΥὐἨὁ ἁταῖμοσ ἰπ [ἢ6 ΠΟΥ 
τηεββίδηϊς εγὰ οὗ }εδι18 ἢ π|8617 (8εε ποῖδ 
Οὐ χχίϊ. τό, βασα Ὁ ἃ δισίπεσ ἀρρ]οα- 
ἄοπ τς πιείδρδος ἰ8 ἀϊγεοιγ οοηπεςιεὰ 
νὴ 1ε88). ϑίδυποι δάπεγεηςς ἴο ἴῃς 
τυῖ οα ἴῃς μαζὶ οὗ ἰεδάεγβ δηὰ Ἴοηξεβ- 
ΒΟΙΒ 8 8 τη Δεῖν τειναγάθὰ ἰη Πδη. χίϊ. 3, 
Εη. εἰν. 1. απ τὶς ΤΟΙ Κίοσε ἔουπά βοπλα 
ταυϑιῖς οοηποχίοη Ὀεῦνεεη (6 οουπῆςεβ8 
ὈγΠΠδηὶ βία ἴῃ πεάνεη δηᾶ ἴπε ἀερατγίεά 
ξλιιμῖα, νο Ὀεοδπς ἱτηπλοσίδὶ (4 Ἐβά. 
νἱϊ. [97]}8, απὰ τῇς βεπβεὲ πεγα ταῖρῆς 6 
τῆι τῆς ἴογαὶ ΟἸ τ βείδη ννᾶβ βυτσε οὐ βῃϊπίηρ 
Ἶκ8 ἃ βίας ἴῃ ἱπιπιοσίδι νυ ; οὔ. ἴρπ. αὐ 
Κονι. ἰῖ. 2, καλὸν τὸ δῦναι ἀπὸ κόσμον 
πρὸς Θεὸν, ἵνα εἰς αὐτὸν ἀνατείλω (απὰ 
Ἄ588δδρε οεἰϊεά οη ἰ. το). Βιυῖϊῖ χχίϊ. 16 (οἷ. 
" 1. 9) [6118 ἀραΐπβε [Πϊ8, ἃ8 ἀοεβ ἴδῃ. 
ἐδίά. νἱ. 2 (βϑρεδκίηγ οἵ δὶβ πιδιι γτάοσζω) 
ἄφετέ με καθερὸν φῶς λαβεῖν. ἐκεῖ 
παραγενόμενος ἄνθρωπος ἔσομαι. Τῆς 
οοἸϊοοδιίοη οὗ ἔξ τηογηίηρ 8βῖδσ δπὰ τῃε 
Ἰυάϊοϊα! δυϊπογυ ονεῖ ἴΠ6 πδιϊοη 8 τηΔ' 
ἃνε Ῥεδ βϑιρρεβιίεά τὸ ἴῃε ργορμεῖ β 

τηϊηὰ (ο7. 14, 2οὴ Ὁ ἴπε ργορῆεου, τεδὰ 
ἴῃ ἃ πιεββίδηϊς βεπη86, οὗ Νυπι. χχίν. 17. 
ὙΤΒς βεαυεπος δηά ἴῃς ΟὨἨτίβιίαη βρίγὶς 
οὗ ἴδε ψβοῖς ργοπιῖβε ἃσγὰ σαγίδι ΠΙῪ ἱπὶ- 
Ῥτονεᾶ [ἢ ννε οπηῖξ 27 ὦ νυ ϑείνγη (194) 
δηὰ ᾿δοοῦν (Νδμέδεί. Εἰκὲξ, τ8ο9, Ρ. 
446) ἀπὰ ΚΝ εἰ πα υβεη (ἢ 23-28 α), βίπες 
τῆς ἀουδ᾽εά ρτοπιῖβε ἀπά ἴδε ἰδῖεσ υ8ς οὗ 
τῆς πιείδρμος ἀὸ ποῖ ᾿ δεν δὴν βυβρὶ- 
οἷοη οὔ 28 8 ἃ ρἷοββ (β8ο Κδηπεςζε, 
Ῥ. 34). Βυὲ ἰξ 18 248 {π|κεῖν τιδὲ τῆς δυῖδοῦ 
δἰ πι5617 (οὐ. χνί!. 14) αἀἀεά {π|8 ςο-ορεγα- 
αοη ἢ τῆς νἱπάϊςεῖνα πιεβϑί δῇ (οὐ, χίϊ. 5, 
Χχίχ. 15), 8ἃ8 ἴῃαϊ δὴ δδυὶν Τσοργίδβι τγᾶ8 
τεβροηβίῖδ]ε ἔοσ {πε ᾿ηϑεσίίου. 

ἬΑΡΤΕΚ [Π1.0-ὴλνν. 1-6. Τῆς πιεββαρα 
ἴο ϑαγάϊβυι Τῆς εἰἶἶε οὗ τῆς βρεᾶκεσ 
(ἄγαννῃ τοὶ ἱ. 4, τό, 20), ἃ8 ζεηεσαὶ 88 
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4 Ἡετοὰ, 
νἱὶ. 138 
οὕνομα 
εἶχε, ὡς 
ἐπ ᾿Αθήν- εἴ. 
ας ἐλαύ- 
νει, Ῥ]αιο θανεῖν " οὗ γὰρ εὕρηκά σου ἔργα πεπληρωμένα ἐνώπιον 

ΑΠΟΚΑΛΎΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠῚ. 

Τάδε λέγει ὁ ἔχων τὰ ἑπτὰ πνεύματα τοῦ Θεοῦ καὶ τοὺς ἑπτὰ 
ἀστέρας - Οἶδα σοῦ τὰ ἔργα, ὅτι "ὄνομα ἔχεις ὅτι ζῇς, καὶ " νεκρὸς 

2. Γίνου "γρηγορῶν, καὶ “στήρισον τὰ λοιπὰ ἃ ἔμελλον ἀπο- 
του 

ἐπρρ θτο. Θεοῦ μου. 3. "μνημόνευε οὖν πῶς ᾿ εἴληφας καὶ ἤκουσας, καὶ τήρει 
Ὁ 145. ἰΐ, χγ, 

καὶ μετανόησον. ἐὰν οὖν μὴ γρηγορήσῃς, "ἥξω ὡς " κλέπτης, καὶ 
δ᾽ ἐάσει οὗ μὴ γνῷς 2 ' ποίαν ὦραν ἥξω ἐπὶ σέ. 4. ᾿Αλλὰ ἔχεις ὀλίγα 
1 Τίπ,. ν. 

μ8΄. Β 10. 

ς ἐξ ̓  14. 
ἃ Ἐσεῖς. χχχὶν. ἢ 16 (Ηοϊδίης 85). 

χνὶΐ. 8 κἰἱἰϊ. 5, τό. 
Ρότα! δος. 88 χί, 2, 6, 9, χἰΐ. 6. 

Ὁ ]ες. χιἰχ. ο, Μδῖι. χχίν. 43-- ῖκ. χὶϊ. 30, βεα ΟἹ 1 
6 866 6“. ἰἰϊ. 2 (., Η εὐ. χ. 321. ΓΙ ἐϊδ, τσ, 33, χίν. σ7, 

Βεεβ ν. 2. ἱὙΤδτ. 

1 τα Ὀεῖ. ἐεργα ἰ8 οι. Ὁν 1.Δοἢ., ΝῊ, Υν8., ϑυν. (ΑΟ, σ πιρ.). 
3Έοσ γνως (ΑΟΡ, 1, εἴς., Ατεῖδ., ΑἹ., Ννν8., Β8., ὅνν., Β].) 1ᾶςΒ. Τί. Τὸ. ΜῊ 

(πιαγᾳ.) τεδά δε σοσγεοῖ γνωση ἢ 30, νρ., Αεἴᾷ., 5γ1., Απάς, Ρχ., 

πῃ ἰῃς δἰσηῖ ας Ἰεϊῖες ἰο ἘΡΒεδβιυδ, 848 πὸ 
Βρεςίδὶ δεαγίπρ οὐ ἴδε δβυδδευεπὶ δά- 
ἄτγεββ, ὑη]εβ8 ἂπ δε εϑὶβ δὲ ἱπιρ! θὰ 
Ῥείννεεη τς ρῥἱεπίιυάς οὐ ἴδε ἀϊνὶπε 
δρίγί: δηὰ τῇς ἀεδάπεββ οὗ ἃ ουγοῃ 
ὙΒΙΟἢ Βαᾶ {πε παπὶε οσ ογεάϊε οὗ δεὶπρ' 
“ αἷἷνε ", Τῆς δινεερίπρ νετγάϊςϊ οὗ νεῖ. 
1 ὕροη [δε ἔοττηδ15π| οὗ ἔδεε ἴοςαὶ συγο ἢ 
-ὐ πιο Παά ρθε ἴτοσὰ ἰΐϊ8 ῥγίβεῖης 
νἱταῖεν, ᾽.8ὲ 48. ἴε ἰοννπβῃὶρ οἵ 5. πδά 
Ὁ τπ|8 {πες ἀεοϊποὰ ἔτοπι 118 οἱ ἢ18- 
τοτσίςαὶ! ρῥτγεβιίρο---ἶἰβ τηοάϊβεά Ὁγ ἴῃς τε- 
ςορηϊτίοη οὗὨ Ὀεϊίεγ εἰεπιεηῖβ ποῖ γεῖ ἴοῸ 
ἔλτ βοῆς ἰῃ ἄςοδυ ἴο ὃς γεοονεσζεά (2) δἀπὰ 
οὗ Βοοάν πυοίευβ. οὗ τηετηῦεσβ. ΤΈς 
ταείδρῃοσ ἰ8β ρδγδὶ εἰοὰ Ὁγ ἃ [εν δ} επί ϊ- 
τολῖς οὗ οσίποάοχυ (Κι ά, χὰ δὴ) ψνῃϊσἢ 
ἄυρυεὰ Μεβεῆς 248 “ἀεδά," Μεάϊδ δ58 
“Π]|,᾿ ΕἸγπιαῖὶβ δ “ἴῃ εχίσεμβ," δηὰ 
ἴδε βιέγοϊ ἱπῃδοϊδπῖβ οὗ ἐπε ἀμεῖίο ε- 
ἔνεεη ἴδε Τίρτίβ ἂἀπά {πε Ευρῆσαϊεβ 88 
4 Πρδ τῆν ᾿ς 

Ψεσ. 2. ἔμελλον, ερίβίο!. ἱπιρί.---σον 
ἔργα, “ΔΩΥ ΨοτκΒ οὗ {πίπε". [Ιυᾶρεά 
ποπὶ ἔς Ὠϊνίπε διαπάροϊης (ἐνωπ. θ.), πο 
τηδίϊεσ ἢον βαιἰβϑέδοίογυ 18 ἴῃς νεγζάϊοϊ οὗ 
Ουϊδίἀετβ ὑροη πε οσ οὗ Βεῦ οὐῃ οοτ- 
Ρίδοεπου, Βεσ οοπάϊείοη ἰδ ἀεοδάεηξ. 

νεῖ. 3. Μεπίοσυ ἀραὶπ ἴδε ἰενοσ ἔοσ 
τερεπίδηςς (48 δἵ ἰϊ. 5) ; εἴληφας δοτίϑιῖς 
ΡΕ. (τ΄. ν. γ, Βυτίοη εὖ ταῖμοσ (δδπ Ρῇ. οὗ 
εχίβειηρ σεϑυ] (ΥΝ εἰ8β8, Β8.); πῶς -- οὖς 
σΟΙΙοαυ81 “ Πονν " (ρσγαςεῖςδ!ν ἐαυΐϊνα! ἐπὶ 
ἴο “τι. ὙΤδε πιείδποποιν ἔεδίυσε 
δῦουξ οοπίεπρο: ἰπάϊδεγεπος αἱ 8. 
ΨΜᾺ8 (πὶ ἰξ παά ἃ ἤπε Ὀερὶπηὶπρ Ὀεπιὶ πὰ 
ἰε: γεῖ (Πὲ8 νεσν οἰγουπηδίδπος αἴοσγάςά 
Βορεδι ρτουπὰ οτ Δῃ ΞρΡεαὶ, καὶ τήρει 
(δε ρείπιϊεῖνε ἀεροδὶς οἵ τῆς [Δ ἘΠ} καὶ (1 
8εοῦγε {Π|8 βίεδάξαβι δάπεγεηςε) μετανόη- 
σὸν (Δοτ., Βῆδγρ δηὰ ἀεςίβίνε δοὶ οὗ γε - 
Ρεπίδηςε). ΑΒ νεσ. 4 (ωοπιραγεά ὑἱεἢ νεῖ. 
2) ἱπιρ! ες, ροβίτίνε βίδίηβ γεσε νἱβί]ς ἴῃ 

ἴδε Ιοςᾶ] σδυτοῦ πὸ 1688 πᾶπ βἰπβ οὗ 
τοτε οζηϊββίοη. ϑασάϊβ δπά 1,δοάϊςθδ, 
ψὨΐο ἢ ἈΡΡΑΓΕΠΕΥ ἡγεγα {ΠεῈ ΟΥἹΪῪ τηεπιῦεγα 
οὗ (δϊ8 ὅτοὰρ υπίτουδ ςά Ὁγ ουϊδίάς ρΡεῖβε- 
ουϊίΐοη οὐ ἱηννασά οτοσ, ὑγεσς (πε |εᾶϑὲ 
βδιϊβίδοίοσυ οὗ 411 ἰῃε βενεῆ. ἐὰν οὖν μὴ 
ρηγορήσῃς, ΑΙ Πουρ ἰῃς πεεὰ ἰβ 80 
ἐμά εήὺς - θεῖον οπ χνὶ. 15)ὲ. Τῆς 
βυάδάεη πὰ βίρῃδὶ νἱβἰιδιίοη οὗ ρυηίβῃ- 
τλεηὶ (Πγεδιεηθὰ ἰῃ ἴῃς ΓΟ] ον πρ' ᾿νοσγάβ 
(ἴον ὥραν ἱπ δος. ο΄, Μουΐε. ἱ. 63, ΑΒθοεῖ 8 
Ῥὶαϊ. 2013) 8 Ιεῖ νᾶρυεῖν ἱπηργεββῖνα. 
11 τῆδυ ὃς {παὶ (48 πῃ ἤμάε 4, 18, ἀπά 2 
Ῥειεῇ) Ιοςδ] 1: δ γε πίβπι πιεᾶπί ἃ βἰδοϊκεπίηρ 
οὗ θεϊϊ εἴ ἴῃ ἴὰε βεοοηᾶ Αάνεηϊ. 

Μετ. 4. ὁλ. ὀν. “ αὐυδδὶ ρᾶῦυοοβ πο- 
ταϊπδίοβ, ἐ.6., θΌποβ αυἱ ποπηϊηδεοης ἀϊρηὶ 
βυης" (οἷ ἴδε υβε οὗ πρόσωπα -- ρετ- 
8ΒΟΠΒ ΟΥ ἱπάϊνϊυα18, ἰῃ ΟἸετη. Εοτ. δηὰ 
Ισηπαῖ.). ἐμόλ. (τ΄. Ἐγαρνιεκὲ. ο.Γ ὕ»- 
εαπομίοαὶ Οοεῤῥεῖ, Οανγάγη. 12. τςεηῖ. 
4.Ὁ.,ὄ ᾿ἴπεῈ τό μεμολυμμένος ἐπάτησας, 
κιτ᾿λ.) τῃς 8Β11:ὰ ραττηεηϊ Δπ Ἐπ ᾽πὶ οὗ 
ταοζγδὶ βιδίπβ, ἱποϊυάϊηρ ας ποὶ ἰάδεπεῖοδὶ 
ν παῖ οὗ πορνεύειν (χίν. 4, ο΄. 58|τ. 
χχίϊ. σ, 2). Τῆς ἴδῆρσυάρε τεῆεςτβ ἴπαὶ οὗ 
τῆς νοῖϊνε ἰπβογίριοπβ ἱπ Αβία Μίποσ, 
ψἤεγε βοϊϊεὰ οἰοίμεβ ἀϊβαυδ!πεά τῆς 
ὙΟΣΒΠΙΡρες δηᾶ ἀϊβῃοπουγεά δε 
Μοτγαὶ Ρυτγίξν 40.8}1ῆ68 ἴογ βρίγίια] οοπι- 
ταυπίοη (ποῖς ἴῃς ἀγαπιδιὶς Ἵοοπίσαβε οὗ 
τι ῖδ ἄξιοι [ω οη 1ϊ. 16] ἢ ἐπδὲ οὗ χνὶ. 
6); ἴδε ἀροοδϊυρείς δεδιτυάε ἰ8: δ᾽ εββεά 
ἃτε ἴδε ρυζα ἰπ |ἰΐε, ἴος ἴπεν 5841] ἰοΐῃ 
αοά (βεε οη χίν. 14, χίχ. 8. Νοῖς ἤεζε 
ΟὨΪΥ ἰπ πε βενξη πηεββᾶρεθ δἃῃ Ἔβοῃᾶ- 
τοϊορίοδὶ ῥγογηΐβε υπὶηϊγοάυςεά ὉγΥ (ἢς 
Ρῆγαβε ὁ νικῶν, ΔΙ ΠΟῸΡἢ νεῖ. 5. στο! ν 
τερεδῖβ (ἢς βᾶπιε ἰάθδ. ἐτοῦτα 88 Ὀεὶπρ 
νἱςῖος " ((.6., δοοογάϊηρ᾽ γν).. Τῆς ἰάεδα οὗ 
Βολνεηϊν ταἰπηεηὶ 8 ἀϊβιϊηοιίνεῖν Ῥετγβίδῃ 
(Βεδπάϊ, 575, 580; {ὰκεη, 122), δὰξ ρετ- 
ταολῖεβ [εἰν δ Ἐβομδίοίοσυ ἔγοση Ἐποοῖ 
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ὀνόματα ἐν Σάρδεσιν ἃ οὐκ ' ἐμόλυναν τὰ ἱμάτια αὐτῶν" καὶ κί. τϑι 866 

περιπατήσουσι μετ᾽ ἐμοῦ ἐν λευκοῖς, " ὅτι ἄξιοί εἰσιν. 5. Ὁ νικῶν τῇ, εἴας ᾿ 
οὕτως περιβαλεῖται ἐν ἱματίοις λευκοῖς" καὶ οὐ μὴ " ἐξαλείψω τὸ 1 7υἀε 43 
ὄνομα αὐτοῦ ἐκ τῆς " βίβλου τῆς ζωῆς, καὶ " ὁμολογήσω τὸ ὄνομα 8), 

(184. ἰχὶν. 

,. πιολίκαδι., 
αὐτοῦ " ἐνώπιον τοῦ πατρός μου καὶ ἐνώπιον τῶν ἀγγέλων αὐτοῦ. “»η»γ». 
6. Ὁ ἔχων οὖς ἀκουσάτω τί τὸ Πνεῦμα λέγει ταῖς ἐκκλησίαις. 

“ἡ. Καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν Φιλαδελφίᾳ ἐκκλησίας γράψον, 5. 

6,1, χνΐΐ. 5, 2, οἷς. ὅες δεττω. Μὲς. 1. 3,2, δέρη. ἰχ. 24, 4.) ΟἹεπι. Εοα,. χὶν. 8, εἰς. 
ν ΧΡ 31: ῬἘοισίοίοοι οἵ Ἔγῃ., Μαῖὶ. χίΐ. 32, τὰ χὶϊ. 8. χνίϊ. 8, ΧΧ. 12, 15, χχὶ. 27, ΕΏ. ον . 2. 

{|χιϊ. τς, τό, τῆς εἶεςι ς]οιμεά αἴεσ ἐπε 
τεϑυτστεοιίοη ἰπ εἴεγηδὶ “ραστηεπῖβ οὗ 
ΒίοτΥ ἢ ἄοννη ἰο ϑῖαν. Επ. χχίὶ. 8; 4 

86. 11. 30, 45 (οὗ. Ηεπη. δέρι. υἱῖϊ, 2 
ϑηὰ Α4:-. 15α. ἵν. 16 (ραττηεηίβ -Ξ βρ γί 
δοάϊεδ ἴῃ ννΐς ἴῃς βαϊπῖβ γε νεβίε δἱ 
ἴδε ἰδβὲ ἄδυ, βιογσεά ὕρ ἱπ βενεηῖδ ἤδάνεῃ ; 
«ἢ, νἱϊῖ, 26, ἰχ. 24 ὥ,, υἱάϊ βίο!α8 πιυ!δ8 εἰ 
δγοηοβ εἰ οοσοηδ8 [Δοεηί68). περιβαλεῖται 
κιτιλ., Κα ]οββυα (Ζεςὶ. ἐἰϊ. 3 7) ; οσ (48 
οἴβεῖβ βυρρεβῦ) κε ῥσίεβιβ δοαυπιεά θ6- 
ἕοτε ἴδε ϑαηπμοάγίιη, ψ πο ψεσε τορϑὰ ἰῃ 
ΜὨϊε. ἴῃ τδε Αρος., 48 ἰῃ Επῃ. ἶχχχν.- 
Χο., ΜΕΙς ἰδ ἰῆς οοΐουτς οὗ τἰρῃέεουβηςβ8, 
“Δεβοοίαϊςἁ ἢ ἱπποόσεπος (πὰ ἴον ὃ 
Ἐσςοϊςβ. ἰχ. 8), υ8ὲ 48. δος τ εν]. 
ἴπ Αρος. Ῥεῖ. 5, τῆς ἄνγε!!εῖβ ἰῃ Ῥασγαδάϊβε 
“ἍἍτε οἱοιῃεά ἴῃ ἔνδυμα ἀγγέλων φωτινῶν, 
ΠΠδὲ τῆς δηρεὶβ ῆο ἔνετ 6) ομαϑείβε 
ἴδε νἱοκοά ἀγὲ τοδοὰ ἰῃ δ]δοῖς. ΑἹ] βυιοῖ 
τρείδρμοτβ σεῆεοὶ τῆς ρσίσηϊεἶῖνε ποιίοη 
ται οοιπίηρ βοπιεῆον σου] ἔοσηι δἰπιοβὲ 
ἍἋ Ρασῖ οὗ ἃ τηδῃ Β Ρειβοῃδὶ υ, οοσγεβροηδ- 
ἵπρ ἴο δίβ ἰάεπεῖεν δπὰ Ἵομβαζαςίες (Ε. Βὶ. 
1140, 1141}, ταῖπες ἔπη (ες Ἐοπηδῃ 
«υβίοπι οὗ αβϑυπγίηρ ἃ ννῃϊῖε ἑορα μὐγὲ ἐς 
το πιδτῖς ἐπίσαπος ὕροη στηδπῃοοά᾽ 8 ῥσίνὶ- 
1εᾷεβ (“υἱίδλε ΠΙΡετίοσὶβ ἰϊες," Ον!ά).---- 
τῆς βίβλον τῆς ζωῆς, [πἰ8 ἑανουτί(ς 
ΦΥΤΩΡΟΙ οὗ (πε Αροοδῖγρβε νῃίοῆ ροςθδ 
Ῥᾶοκ Ἔνθ ἴο ῥγε-εχ!]ἶς δυάαίδπι (188. ἐν. 
3, ο΄. Ἐχοά. χχχίϊ. 32 ἔ,, εἴς. ; ἴοσ ἴδε 
Βαδυ]οηΐαπ Ὀδοίκρτουπά, ο΄ Τεγεπιίδ8, 
69 4), Βαά (πτουρῇ ἴῃς ἰπυεηςς οὗ Ὠλδη. 
4χιῖ. 1 4 ρτεᾶῖ νορὰς ἱπ δροοαδϊγριίς 
ἀγεδπιβ 48 Δη δρὲ ἱπίαρε πο ἰοηρεῖ οὗ ἃ 
δῆδγε ἰπ τῃς (επιροσαὶ ἐεϊἰοἱν οὗ Οοά᾽ 8 
τεὶρῃ Ὀὰϊ οὗ ΡῬεσβοηδὶ βαϊναϊίοπ. ΕῸσ ἃ 
πᾶπης ἴο Ὁς εγαβϑεὰ ἔτοπὶ {πε ὈοοΚ οὗὨ 11ξπ 
{οπεβ ἀδοάβ ποὶ οἼοιτεβροπάϊπρ, ὕὑροπ 
Βοσυτίηγ, ἴο οπεβ ροδίϊίοη ; οἷ χχ.' 
12, ]αὉ. χχχνὶ. 10) πηδᾶηξ σοπάετηπαίίοη, 
Ὁζ ἐχοϊυβίοη ἔγοπι Ὡς ἢεανεην Κίηράοπ. 
Το Βᾶνςε οπε᾿β πδπιε γεϊδίπεά (" δπὰ πενεῖ 
ἍΜΠΠ1 Ὁοι οὐν," εἰς.) οὐ ἰἂς |ἴβὲ οὗ 
Βοάν ΠΥ οἰτίσεπδ ννᾶβ Υ ἰδΐβ εἰπὲ ἃ 
αυττεπὶ τηείδροσ ἔος εἴεγηδὶ ἐεϊ οννβῃΐρ 
ὉΠ Οοά δηά 8 ρεορῖε, απὰ (ὈὉγῪ ἃ 

ΨΑ 
ον. Σ, χἰϊὶ, 8, 

παίυγαϊ! ἱπίεσεπος ἄσανῃ ἰπ χίϊ. 8) ἔοσς 
Ῥτεάεβεϊπδιίοη, πε Ῥεϊ!εἶ ἴῃ νν μἰοἢ ἔοτταθά 
1ῆδη 88 αἰννᾶυβ ἃ νἱνίἃ ἱπβρίγαϊίοπ ἰπ ἀϊ8- 
ἴτε88 δηὰ οοηῆϊοι. Ἐοσς ἴῃς εἐγάβυγε οὗ 
πᾶπλεβ ἔγοσπι {πε οἰνίς τερίβίεσ, οοηβεαιεηῖ 
ὕροη {πεῖς οὐνηοσ 8 οοπάεπηπδίίοη, ςοἤ, 
Ῥῖο Οἤγγβ. χχχί. 336 ς, ὅταν δημοσίᾳ 
τινὰ δέῃ τῶν πολιτῶν ἀποθανεῖν ἐπ᾽ 
ἀδικήματι, πρότερον τὸ ὄνομα αὐτοῦ 
ἐξαλείφεται; Χεη. Η εἰ}. ἰϊ, 3, 51, δηὰ 
Ατίβὲ. Ῥας. τ18ο0. Αἶβο Ὠιεηροσροτ᾿ 8 
δγίορε ἱπσογὶῥί. Ογαάες 4303 (ἴν. Β.0.) 
ὃς δ᾽ ἂν δόξηι μὴ ὧν φράτηρ ἐσαχθῆναι, 
ἐξαλειψάτο τὸ ὄνομα αὐτὸ ὁ ἱερεύς, ἀπά 
Ογϊεπέὶς Ογαοὶ Ιπϑον, δεῖ. 21 8135 (111, Β.0.} 
ἐξαλείψαντας τὸ ὄνομα τὸ ἐκείνου. ΤΣ 
βρεοίδὶ οοπιίοσι οὗ ἴῃ] νεγβε 8 ἐπίε "Πρ ] 0] ε 
ἤεη οπς γοδάβ ἴς ργᾶγεσ οἤδεγο ἰπ σοπ- 
τδηροσασυ [εννϑ νογβδϊρ (οὐ. ϑῃπιοπο- 
Ἑβγεὶ χίὶ. Ραϊεβί. γεςεπβίο) : “ ἔοσ ἃροβ- 
ἰλίεβ ἰεῖ ἔδεῖε δε πὸ Πορε, τῶδυ ἴῃς 
Κίηρσάοπι οὗ τὰς Βαυρῃν ἐκόθν ςοἸΐαρβε 
ποὺς ἄλγβ, ἀπὰ την ἰἢε Ναζδγεπεβ δπὰ 
τᾶς Μίπίπιὶ βυάάεηϊν ρεσίβη, τῆν ἴδεν ὃε 
δοιὰ ουἱ οὗ ἔπε Ὀοοῖκ οὗ 1 ἀπά ποῖ 
εησο !εἀ δἱοηρ νυν της τἰρμίεουβ ". 

ΤΠε πιεββᾶρε ἴο ϑαγάϊβ, [με πιοβὲ νεῆ8- 
ταεηῖ οὗ δε βενεπ, ἢ88 βοσὴς ἱπιθγαδιίηρ γα - 
βεῃθίδποεβ ἴο ἴηδι δἀ ἀτεββεὰ ἴο ΕΡΒεβιβ ; 
οἵ. ἴἰ, τ τεῖδι, α, 11. 5 (μνημ.) Ξε 1, 3, 11. 5 
νἰβί ται! Π) τε ἰϊ. 5, ἴ:. Θτεῖϊ. 4. Τς 
δορε ἀεβοηδεὰ ἰπ νοσ, 5 ἰβ θυτεβαυθὰ Ὁ 
[αοίδη (Ρέγερν. χὶ.) νμο ἀςβογῖθεβ μὲ5 
Ρβευάο- τί βείδ τ Πεσο 88 βεε αἵτε ἄδδίῃ 
περιπατοῦντα ἐν λευκῇ ἐσθῆτι; φαιδρόν, 
κοτίνῳ τε ἐστεμμένον. ΤῊε τηεϊδρδοτὶ- 
Δ] τεΐεσεποαβ ἴο σαϊπηεηὶ ρα Ροϊπὶ ἴῃ 
νίενν οὗ τῆς ἴοςαὶ ἱταᾶάς ἴῃ ᾿γοο !εη ροοάβ 
δηὰ ἀγεὰ βιυῆδ. 

γν. γ-13. Τῆε πιεββαρε ἴο Ρῃ δά ρῃΐδ. 
ες. 7. ἐν Φ' 1,688 ἴδῃ ὈΝΕΠΙΥ γοᾶγβ 

Ἰδῖεγ δῇ δαυδιν ἔανουταῦδῖς δοοουηὶ οὗ 
18ε ἰοοδ] συγοῖ τνᾶ8 ρίνεη Ὀν Ιρπδίϊυ8 (σα 
Ῥ μὴ. 3, 5, το. ἅγιος κιτιλ., [εδι8 ἰ8 
ἃ τηρββίδῃ ἱπάεεδ, οης ἀδβεγνίηρ {δαὶ 
Βοπουγεά πᾶπηε πὰ γεδὶ ἰβίπρ' [18 τηθδη- 
ἷπρ. τῇς ἰανουτίϊς Ιοπαπηΐπε (αγπὶ 
ἀληθινός (-- “ττὺς,᾽ ἴῃ {πε νος 8εῆβα 
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4 Οὔὶν Βατο Τάδε λέγει ὁ “ ἅγιος ὁ ἀληθινός, ὁ ἔχων τὴν " κλεῖν τοῦ 

ΑΠΟΚΑΛΎΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ Π|. 

“Δαυείδ, ὁ 

{Ἀεὶ ἀνοίγων καὶ οὐδεὶς κλείσει καὶ κλείων καὶ οὐδεὶς ἀνοίγει. δὅ.. 

47,35, [οἷδά σου τὰ ἔργα:]1 ἰδοὺ δέδωκα ἐνώπιόν σου ' θύραν "ἠνεῳγμένην, 
δα νἱ. ἃ 

ὃ, εἰς»), ἣν οὐδεὶς δύναται κλεῖσαι " αὐτήν" ὅτι μικρὰν ἔχεις δύναμιν, καὶ. 
Ρος. 

Ἡειάϊα- 
γε -- ὁ ἀληθῶς ἅγιος (Οτοὶ.) ἢ “ Ηοῖΐγ δῃηά ἰσυε,"" οὗ Οοὰ νὶ. το, οἱ. ἰν. 8. τί, τ8. δ σϑυςοΒ. 
οὐ Βορταρῃὶοδὶ ἔογιδ ἴῃ εἰ οἵ ε, δες ἿΝ ἴω. "ἢ 13, 32, ΚΕΏΕΣΑΙΙΥ ( ο, 7). ἂτ Οος. χνὶ. ο, 2 (ος.. 
ἐϊ, 12, (ΟἹ. ἱν. 3. α Οοπεῖς. υἱΐ. 2, ο, χἰϊὶ. δ, 12, χχ. 8, 9}. χὶϊὶ. 6, ᾿4, χνΐΐ. ο; τεδυπάδω Ηεῦ. ὑδε, 
ΜίΩ. ἢ 22, 7. 

ΔΡγ, οπι. οιδα σὸν τα ἐργα (80 ΗΔι88. ἱ. 211-212, Ὀταδλίκίηρ σοππεςοι δηὰ δΒᾶσ- 
τηοηίβεϊο). 

οὗ “ ρεηυίης;,᾽ ο πρῶ ἴο ὕῃγοαὶ γαῖπεσ 
ὥκη το ἀπέγαῖν Ὁ], οὐ. ]υϑιϊπ᾿8. Δ έαϊ. 
οχνΐ., Αἰδεη. νῖὶ. 253 ο: πὸ ρϑβευάο- 
ταςβείδῃ, 48 ἰἴοοαὶ εν δβϑειῖεὰ, οἱ 
8. δἀηά 9) ἴδ8 Βεῖε ρτουρεά ἱϊἢ ἅγιος 
(.6..» ποῖ πηδγεῖν -ερ εἰπιαῖεῖν τηεββίδπὶς 
88 ἰπ Ιομπ χ. 36, ΟΙεπι. Εοπι. χχιδ. 
5, δυῖ “τεθὰ ἔτοπλ ογεδίυσγεϊυ να κπε 88 
δηὰ ἱπιρετίεςιίοη, πὶβ πδίυγε ἴῃ ἱπιϊτηδὶς 
τους ψ τῆς ἀϊνίπε ἔμϊποαββ, [5886]: 
εν Βεργὶ θῇ ἀεν Ἡεἰϊρ κεῖ ἐπι Ν.Τ., 
1887, ΡΡ. 70, 1το, Κ Υ. 305), 48 ἰπ ἴ{ϊ. 
14, χίχ, ΙΙ, χχί. 5, χχιὶ. 6 ὑνἱἢ πιστός, 
δηὰ ἰῃ χν. 3, χνί. 7, χίχ. 2 ντἢ δίκαιος. 
Πρ μον οἰδεγννῖβα, ρος. Βδσ. ἰχνίϊ. 7: 
“Ἢς [ἰδ ἴσυς, 80 ἔπαὶ Ὦς 58ῆ8}} ἄο γοὰ 
ξοοὰ πὰ ποὶ ενὶ]," δπὰ ϑεῖίον δἱ χνὶ. 
ἡ (πουρ {πὶ8 βεπβα πιὶρῆὶ βυϊϊ Πεῖα 
αἶδο, ἃ8 8η διιρί βολιίοη οἵ ἅγιος). 
κλεῖν κιτιλ, (ὈΔδεὰ οἡ 188. χχίϊ. “] τῆς 
τωεββίδῃ, 485 Ὀανί ἄϊς βοίοπ, ροββεβϑ8εβ ἴδε 
αὐϑοϊαϊς ροόννεσ οὗ δάπηιβϑίοῃ ἴο δπὰ 6χ- 
οἰυδβίοη ἔγοπῃ ἴπε ἀϊνίῃε τεα]πΊ. Τῆΐβ ρᾶγὶ 
οὗ τῆε {]ς (οἷ, ]οὉ χίϊ. 14, ἐὰν κλείσῃ 
κατὰ ἀνθρώπων τίς ἀνοίξει ") 4]1υἀε8 τὸ 
ψνμδὲ ἱτηπγεάιδίεϊγ (Ο]ΠοννΒ 88 ννῈ}]} 248 τὸ 
τῆς δἴγορδηὶ οἷδίπη πιεηποηδά ἴῃ νοσ, 9. 
ΟἸτίβι δἷοημς, ἴδς μεανεηὶν κλειδοῦχος, 
Β48 ἴδε σἰρῃε ἴο Ἔχοοπηπγχυηίςαῖς. Οοπι- 

Ὲ ϑανοπάγοϊδ᾽ 8 ὕγανε σερὶνῪ ἴο {δ6 
ἰβῆορ οὗ νδβοπα ψῆο δδά ργοπουποεὰ 

δ΄8 βεηΐεηςε οὗ ἀερταάδιίοη (Ξεῤῥαγο ἐξ αὖ 
δεεϊεεία ν έαπές αἰφμε ἐγέμπιῤΠαρἐε) :---- 
ΜΗ απέε, πορ ἐγίμπιῤλαπίο: δος δηῖρι 
ἐμμηι ΜΟΜ ἐ5ξ. 
ες. 8. οἶδά. .. ἔργα, 48 ἴῃ [ἢ οδ6 

οὗ ϑπῖγγηᾶ ἱτρὶ γίηρ υπαυδ! πε ὰ ἀρρτονδὶ. 
ΤΒε τειναγὰ οἵ {π|8 βιεδαβέπεββ (ὃ ς, το) 
ἐβ τγεείοϊἁ : (α) βεουγίτν ἰπ πεῖν σεϊδιίοη 
το Θοά (8 δ), πτουρῇ τῆς ἴονε οὗ ΟἸσῖβε 
ἔοσς τπεπὶ (9) ; (ὁ) υἱείπιαῖε ἰσἰυτρἢ ονεῖ 
{πεῖς ἔοεβ (9), πὰ (ε) ἀεἰίνεγδηςς ἱπ τῆς 
Βπδὶ ογί δὶβ (10). Ὑῆε ὀρεῃ ἄοοσ, μεγὲ 88 
ἰπ Ῥαὺὰ] (ἔος τῆς εἰπηὶς ἀ86ὲ οὗ ἴῃς ἴεγπὶ 
Οπ Ββερυΐοῆγεβ οὐ Ο. Β. Ρ., τὶ. 305) ἰ8 
ὨΒΌΔΙΪΥ ἰΔκεη τὸ ἀεποίς ἔδο! ἰτ|ε8 ἔοσς 
Ῥτεδοδίηρ ἀπά δάναδποϊηρ ἴῃς ἐδί ἢ ἀπιοηρ 
ουϊδίάετΒ, ἰῃ ΨΜὨΪΟὮ σαβε ἴῃς βεπβε νουϊὰ 

Ῥε τῆδὲ τῆς εχίεπβίοη οὗ ἴῃς ροβρεὶ ἅε-- 
Ῥεηάβ ὕροη, 48 ἰξ ἔοσπιβ ἃ δίψῃ τεννδγά 
οὗ, ορεῆ οοπέεβϑίοη δηὰ ἃ ἀεοιάδὰ βίαπά. 
ἴον ΟὨγίβε. Βυὲ ἴῃ νὶενν οὗ ἃ ρδββαβδ. 
ν τίκτε ν Ιρπδίίυβ ἴο (Πϊ8 ςδυγοβ. 
(αἀ Ῥακίαά. 3, ψΜετε ΟἸγίβε ὨιπΊβε] ἴθ 
τετπιεά θύρα τοῦ πατρὸς, δι’ ἧς εἰσέρχο- 
γται ἰῃς ρῥδιίσίαγοῃβ, ργορμεῖβ, Δροβῖϊεβ, 
καὶ ἡ ἐκκλησία) ἀπά οἵ ΟἸετη. Εοπι. χΙν  . 
(νΒεῖε τῆς ραῖς οὗ τγἰρβίιεουβηςββ ἰ8 ἀ6-- 
βογίδεδ. δβδ ορεῃ ἰπ ΟἾγίβι), [ες ρῆγαβα 
ἰδ Ὀεϊες οοππεςιςοά τυνῖτἢ ΟἸγῖδε Πἰπιϑεῖξ, 
ποὶ ννἱἢ ΔπΥ βοοά ορεπίπρ ἕογ ΟΠ βείδιν 
δοϊνίιγ. Ηἰἱπ πιακοβ δοοεββ ἴο ἀοὰ 
τὨγου ῃ ἰπιβοῖ ἢ βυτε; ἀεβρίτε ετῖαἱβ ἀπά 
τετηρίδείοπβ (νν. 8, 9, 10) δἰβ σπυγοδ᾽ Β. 
βιδηάϊηρ' 18 συλτιαηίεεά ὉΥ Ὠὶβ δυιβοῦΥ 
(48 ἰπ οβῃ χ. 7, 9, Οβγῖδε ἡ θύρα τῶν- 
προβάτων). θύρα ἢετε ἴ8 {πε ορεη πεαγί 
οἱ ἀοά ἴος πιδῃ; ἰῃ νεῖ. 20, πηᾶπ' 8 ορεπ 
Βελτὶ ἴος αοά. |εδβυ8, ἴεπ, εαυϊρρεά 
νὰ τῆς ΟΟΤ. αἰγίδυϊεβ οἵ ἀϊνὶπε δυ-- 
τπογίεγ, δϑβυγεβ ἴῃς σαυτοῦ πον ἔΜΠ|6 
ἅτε δυο; εχοογηπιαπίςδιίοηβ 88 [ες [ενν8. 
Μετα ἰενε Πρ ἀραίηϑὲ μετὰ. ὙὍΤῆε ἰδιίεγ. 
δᾶνε ποιῃίηρ ἴο ἄο νἡξῃ τὰς σοπάϊ ΟΠ 8. 
οὗ ἴδε κίπράοπι. Ἐδιίιῃ ἱπ }εϑ8 σοηβί!-- 
ταῖεβ. 4 τεϊδιίοη ἰοὸ αοὰ ψῃῖοι οαπηος 
εἰτδοτ Ὀε ἱπιραϊγεά οἵ γῖνδ!!εά, Οπὶγυ, ἐπε: 
Ρεζβενοζδηος οὗ ἴδε βαϊπίβ ἰ8 πεεδεᾶ; δὴ 
δδϑυγεά ροβίτἰου ἢ αοα ἀερεπβ ποῖ 
τ ΈΓΕΙΥ οἡ ΟὨγίβιΒ ννἢ}} ἀπά ροννεῦ Ὀυϊ οἡ 
ΟΠ γίβείδπ ἰογαὶν 88 τῆς οοεβῆςϊεπς οὗ 

ςε. Τῶε Ἄσδυτγοῦ δὲ Ρ. ἰβ ποῖ δίαπιες 
ὉΣ {πε βἰεπάδγπεββ οὗ πε εαυϊρπικεηῖ, 
ΜΏϊΙοὮ ενίεπεν 18 ἄυε ἴο οᾶυδεβ ουϊδιάς 
Πεγ σοπίσοὶ. ϑῇς 8 ῥγαϊβεά ἕογ Βανίῃρ 
τηδᾶς ροοᾶ υϑὲ οὗ {πε δἰ ῖρῃι τεβουγοαβ, 
δδε ροεβεββεά (ο΄ Μδκ χίν. 8). Οἰδετ- 
νἶδε, (που ρἢ 1ε88 ννεῖ!, ἃ [011 βίορ πιῖρῃς 
ὉὈς ρἱαςεά δες αὐτήν, ἀπὰ ὅτι. .. τὸ" 
ὄνομα μον ἰδίκεῃ 48 πε τεᾶϑοη ἕο ἴπε 
τοπκίβε ἰδοὺ . . . σε, ᾿ι18ὲ 48 ἰπ ΝΟΣ. 10 
τ. 90 μου ἰΒ [ο]]οννεάᾶ ὈγΥ κἀγὼ 

ἧς.--οΟὀὐτήν, ρΙεοηδείϊς υξ6 οὗ Ρῖοη. δἴϊες 
τ λένε, ἃ ϑουγίτίς ἰάϊοπλ ἢ Οτεςῖκ 
Δβηῖῖεβ (ΝΊς, 11. 138, Τυπρ τ28, ΒΙ 488. 
850,4) οοπβηςᾶ ἴο Αρος. (εχς. οἱξ, ἦτ. ΟΧΧ, 

.:.. 



8ὃ--το. 

ἐτήρησάς μου τὸν λόγον, καὶ οὐκ ἠρνήσω τὸ ὄνομά μου. 
᾿διδῶ ἐκ τῆς συναγωγῆς τοῦ 

ΑΠΟΚΑΛΎΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 367 

ὁ. Ἰϑοὺν ΤΣ ΎΗ 
Σατανᾶ, τῶν λεγόντων ἑαυτοὺς ται 

᾿Ιουδαίους εἶναι, καὶ οὐκ εἰσὶν ἀλλὰ ψεύδονται: ἰδοὺ "ποιήσω ἰφι. ̓ 

αὐτοὺς "ἵνα ἥξουσι καὶ " προσκυνήσουσιν ἐνώπιον τῶν ποδῶν σου, Ἔἤγρο- 

καὶ γνῶσιν ' ὅτι ἐγὼ "ἠγάπησά σε. 1ο. Ὅτι ἐτήρησας τὸν "λόγον δά. τίη, 
Ὶ 

Οδα ἷν. 35, ν. 42, εἴς., ἵνα --ἰηδη. οἵ ςοπεοα. δ8 ἶχ. 20, χἱϊΐ. 13. 
| ; φί. Ῥα. Ἰχὶ]. 8, Ζεςδ, νἱη, 20 {., 1οΒῃ χνΐϊ. 23. 8ε8 οἱ χχί, 9. 2 ἴοδα χί. 36, ψ'. Ῥε. ἀπ σ 

ΔΈογ γνωσιν ΑΟΡΟ, , εἴς., ὅγτγ., Ασπι., Αςῖξ., Απάσς., Ασεῖῆ. 

Ι Ἔ ἊΣ ὥοαεις. 
88. ΧΙ ίχ. 23, χῖν. 14, 1Χ. 14. 

᾿ αἱ. Ὁ, ῳ. οἷς. {ΐ, 14, 

(εἀά.), ἐς νατίαπὲ 
γνώση (δ, 14, 848., ΡΤ.) 18 ργεξεσγεά ὃγ ΥΝ εἰ}, (οὐ. 11. 23 πὰ 188. χὶῖχ. 23). 

Αςἰδ χν. 17) ἰῃ ΝΤ, [Ιπ Ἐποοῦ (χχχνίϊ. 
2, δηὰ ῥαςςε"ε) ἴο ἄεηγ ἴῃς Ινοτὰά οὗ ϑρίτί18 
ἰ8 ἴῃς σαρίϊ8] οτίτης,᾽, 38 ορροβεά ἴο ““δε- 
Ἰϊενίηρ ἴῃ 8 παπὶς. 

γες. 9. διδῶ ἐκ (ρατεῖι. σεη., [Ὡς ςου- 
βιγυστίοη Ὀείηρ ἀτορρεὰ δηὰ γεβαπιεά ἱπ 
ἃ ταῖμει πδγβῇ δπδοοϊουϊμοη, ἵνα κ.τ.λ.). 
Τῆς δύδβεηςς οἵ ἐκ Ὀεΐοσε λεγ. ἄοεβ ποῖ 
Ῥιενεηῖ ἰὲ ἔσγοπι Ὀεΐπρ ἱπιεσργείεἃ 88 ἱπ 
δρροϑίτίοη ἴο συναγωγῆς ταῖπει ἴπᾶπ 28 
ἀϊγεοιν ἀερεπάεπὶ οα διδῶος Οπ δε 
ἴοττηβ οὗ δίδωμι ἴῃ Αροοδίγρβε 8ες 
7Δπηδεῖϑ᾽ Ηἰσί. Οἷ. Ογαριρι. οοῦ, δὲ; 
ἴδε ψἱᾶάς ἀβᾶρσε οὗ ἴῃς νεῖν ἰδ στε 
ου τπσουρῇ τῆς ΓΧΧ ἴτοπὶ ἴδε ἐαυ δ} 
Ἔχίεπάςα εἐπιρίουτηθπὶ οὗ τε Ηεῦτγεν 
δαυϊναϊςηι ἴῃ τῇς ἰδῖος βίαρεβ οὗ ΟἹ Τὶ 
Ἰπεγαῖυτο. Τῆς Ἰεν δῇ δυπάρορυς ἰ8 
ἀεπουποεὰᾶ 48 ϑαίδηϊς, οὐνίπρ ἴὸ 118 ρεῖ- 
βεουτίηρ παδιῖ8 (ϑαίδῃ δείηρ τεραγάεὰ 
88 ἴῃς ἤἥηδὶ βουγος οὗ ρεγβεουξίοη 88 οὗ 
εἴτοσ, οῇ. αῦονε νεσ. 8 δηά οὐ ἰΐ. 9). 
Ιρπδιίυβ σοτγοδογαῖθβ ἴῃς πιλὶῖρτι δοῖὶ- 
νιν οὗ 1εἐνν8 δὲ Ῥῃ δάςεὶρῃΐα, νἣο ψεγε 
ἰπ {δε Βαδίς οὗ πιοϊεβείηρσ ἴᾷς οδυτζοῖ (αὐ 
Ῥμαά. 6); Ὧς 4180 γεΐετβ ἴπεπὶ ἴὸ ἔδιε 
τ δ] οουβ οὐπηϊηρ οὗ ϑαίδη. Αρρα- 
ΤΟΠΕΥ ]υάαϊχίηρ ἱεηάδεηςοίεβ γεσε σὶξε 
διλοηρ ΟἸ τί βιίδηβ οὔ Οεπη ας δἰγι ἢ δὲ 
Ῥμῃ]δάεῖρ μα. ΑΒ ἴῃ υτίηρ ἴο ϑηγγηδ, 
τῆς ργορῆει ἱπεγείοσγε οἰδί πιεᾶ ἴῃς δηςεδῖσγαὶ 
τι]ς κεν" ἴογ τε ΟἨσίβείδη Ἵμυτοῇ. 
Ἑδϊ ἱπ ΟΠ γίβε, ποὶ πιεγε πδιεοηδ] τυ, 
Ἄοοπϑιϊυϊεά ἴσας [υἀδίβπι; (πε βιιςςεββίοσ 
μιά ραββεὰ ἰο ΟΠ σι βεϊδπίιν. ΤΈς ῥγοχηίη- 
εὔσε δδββίρποὰ ἴο τη|8 Ῥῆδβε οὗ ροϊεπιῖς 
ἰδ οπασδοίεγίβιὶς οὐ τῆς : εὐοά, ᾿βουρῃ 
αἰγεδὰν ργεβαρεά ὃν Ῥδὺ (1π ἔοπι. [χ. 
6-γ, 11. 28, 20).. Τπε βυρετγοι!ου5. ςοη- 
τεπιρίὶ οὗ ἴπεβ8ε οδυτοδηηεη ἕο 41} Οἢ τὶ 8- 
εἴδη ἀϊδβεηΐεσθ ἔσοπὶ [υἀΔἰβπὶ ννὰ8 ἴο ὃς 
ομδηρεὰ οὔς δύ ἱπίο ἢυσπηδὶς τγεβρεοῖ. 
Ἴδε ἴοττηεγ ψουά πὰ ουἱ {δεῖς ρτίενουβ 
ταϊβίδκε σἤεη 1 τνᾶβ ἴοο δῖε. καὶ προσ- 

σουσιν, κιτιλ., ἴῃ τῆς εδρίσϊ δπά 
τολὶ ἰδεῖς ἰαηρυαρε οὗ ροϑί-εχ!]ς 1 υἀδίβπι 
(δες τεῆ.), ἀεποιίηρ δϑ)εςὶ βυιυτηϊββίοη δπὰ 

Βοτρᾶσε Ὀείοτε ἴδε βίογυ οὗ ἴᾷς οδυγοῦ ἴῃ 
τᾶ ἔμταγε πηεββίδπὶς τείξη (Π μεν οἴδΒεῖ- 
νδε ἴῃ σ Οος. χίν. 25). Εἰπὸν ἔοπαϊν 
εχρεοιϊςὰ ἔγοπὶ ἴῃς Οεπεε8β, ἴμεν γε 
τηετηβεῖνεβ ἴο σεπάεσ ἴο ΟἨγίβιϊδηβ-- δυο ἢ 
ψουϊὰ δε τῆς ρτίπιὶ ἰγοὴν οὗ ρχονίάξηςβ. 
Οοπιρασε ἢ τνβδὲ ἕο οννβ, (Ὡς φαυ! εν 
εχρεοιδιίοη οἵ 70. ἱ. 25: “δηᾶὰ {πὲ 
8.411 411 Ὀε ο4]1:ἃ Ἑ“ὨΠ]άγεπ οὗ τῃε ἰἱνίῃ, 
αοά, «πὰ βνεῖν δηρεὶ δηὰ βρίγις νυν] 
Κπονν, γεα ἴπεν ν7}} κπον τμδὶ {Πε8ὲ ἅγα 
ΤῊΥ ΟΠ άγεη, δπά παῖ 1 ἴονε {πεπλ". 
καὶ γνῶσιν, κιτ.λ.») 51}}} Ιδαϊδηῖς ἴῃ (οἷ- 
ουτίηρ (ἔτοπι χὶ τ. 4, χιῖχ. 23). ΟἿ γίβι᾽ 8 
Ἰονε ἴο πἰβ σῃυγοῖ (ἠγ. Ξε 1 πᾶνε ἰονεά ᾿ 
ὙὙ111 θὲς ῥγονεὰ ὃν ες {τ υπηρῃδηῖ βυγνὶ 
οἵ ρεγιῖ8. Ηεσ ἢπαδὶ ροβίιου, νβεη ἴδ 
ςοηάϊτίοπα οὗ δασζίῃ ἅτζε σενοιβεά, ν"Ἱ]] 
ἴᾶτον ἰρξ ἀρὸπ ἴδε ἀϊνίπς αβεςζίοπ 
ΜὨὶοἢ υηάοτίαν ΠΕ ῥγονίουβ ρεζβενεγς 
ἅπος, δπὰ ψ ΠΟ πιεαπίϊτης ἰβ ἃ βεςσεῖ 
βᾶνε ἴο ἴποβεὲ ΨῆΟ εχρετίεπος ἰϊ. Τῆς 
Ῥτγοπχῖβε οὗ δοπιϊπίου ονεῖ ἴῃς [εν πεγα 
φοσγεβροηάβ ἴο ἴδ οὗ δυϊποσιυ ονεῦ πα 
Οεηῖ 68 ἰπ ἰϊ, 26, 27, Ἔχοερὶ ἴδαὶ τῇς 
ἰδῖϊες ἰ8β ἀδβηίϊεϊν εἽβομδιοϊορίςαι. Τῆς 
]ενβ ταγάμν ἀννάκεη ἴο ἴῃς ρτίν!!ερεβ οὗ 
ἴδε ςΒυτοῦ 48 ἴο ἔπε οἸἰπι8 οὗ [6ϑ08 (8668 
ου 1. 7). ῬγοθδοΙν ἔμεν βοοῆεά δἱ (ἢς 
οἰαῖπι οὗ τῆς ῬῃΠ δε ρμίδη ΟΠ βείαπβ ἴὸ 
Ῥε οδ]εςῖβ οὗ {πε ἴτε αοὐδβ ἰονε. ΤἊ 
Δηβνναει 8 ἔπαὶ (Δ ἱπ 1εϑὺ8 τπηεᾶῃβ ἃ 
τενεϊδείοη οἵ Ὠϊνίπε ἴονε (ἐᾷς τενεϊδτοη 
οἵ ἰδ, δρατῖ ἔτοτι Ψῃϊοἢ πὸ ΟὨτίβείδη 1ἰἴς 
οδῃ Ὅς δοοουηίεὰ ίοτ. 

γες. το. Τῆς ροϑίτίοη οὗ μον Βῆον8Β 
ἀπὲ ἴξ Ὀεϊοηψβ ποῖ ἴο τὸν λόγον τῆς 

γῆς 45 ἃ ψδοῖε, δυῖ ἴο ὑπομονῆς 
(2 ΤΉςεββ. ἰἰ. 56). ὙΤΒς ργεςῖβε βεπβε 
τδεγείοτς ἰβ ποῖ “τ νογά δϑουΐϊ ραῖϊ- 
ἔπος" (ἰ.6., τῆν σουπδεὶ οὗ ραιίΐεησε 88 
ἴδε βυργεπὶα νἱγίας οἵ ἴῃεβε ἰδιίες ἀδυβ, 
80  εῖββ, Βουξβεῖ, εἴς.), θὰῖ "ἴδε νοτγά, 
οζ {δε ρῥγεδοῃίηρ, οὗ δὲ ρδιίίεηςς νυ Ὡς ἢ 
τεΐεσβ ἴο της " ({.6., [ῃς ρδίίεπι επάυσγαπος 
ψ ἢ νν Πίοἢ, πιὰ ργεβεηὶ ἐτίαἱβ, ΟἸγίβι ἰ8 
ἴο ὃε βετνεὰ; 50 ΑἸΐογά, ϑριτϊδ, Ηοϊ ζω.) 
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δ Μειι. 

λαοῖς 4. 

ἢ 5, ῖαν ΠΥ Μας « πϑενῷ 
4] ετιαχχ. κατοικοῦντας ἐπὶ τῆς γῆς. 

ἃ ἰΐ. 25, ε΄. 4 Μαες. νἱ. 18-2:, 
ιίΩ. ᾷ 22, “5, Αὐδοιϊ, δια Ὁ Σ 

εκ Ἐπιρμδιὶς, δβ ορροδβοὰ ἰο ἴϑα. χχίϊ. 25. 

ϑεενε ἐροιοδ χα ν ο αΣ καὶ γὴν τίς 
μογή μον; κύριος; ΤῊς Βεσοη, 

τεᾶβοῃ ᾿»ἐ Ῥταϊβίης τῇς ΡῬῃϊαάεϊρῃίδη 
ΟΠ τιβείδληβ ἰβ ἱπεὶς ἰογαὶ ραδιίεηος υὑπάδγ 

του, ἃ58 ΜῈ }} 5 (ἢς 1. ςοηΐςε8- 
βίοῃ οὗ Ομσγίβι (νεσγ. 8) ὑνμΐο μδὰ ροβϑβίὶ 
Ῥιουρῆξ οὐ ἴπαᾶὶῖ ρεγβεουκίοῃ. κἀγὼ 
κιτλ. (61 ἰη τὐγη"; οὗ βἰπιϊαγ οοη- 
πεοιίοη ἱπ [οδη χνὶϊ. 6-8), ἃ τεργοδυςιίοι 
οὗ τῃς βαγίῃρ ργεβεγνεὰ ἴῃ Γὐκς χχίὶ. 36. 
Τῆς ἱπιηιίπεπι ρεοὰ τοῦ πειρασμοῦ 
τεῖετβ ἴοὸ ἴε ὕσοόίκεη ἄλγεα ψ Ὡς, ἰπ 
εεβοδδιοϊορίοαι βομεπιεῦ, γεσε ἴὸ πεγαϊὰ 
ΤΑΕΒ5 Δ᾽ 8 τεῖϊυγῃ. [,δἴεσ οἡ, {π|8 ρεγίοά 
ἰδ Βρεοίβοδιν ἀεβηοά 8 ἃ τἰπ|ε οὗ βεάιιο- 
Ποπ ἴο ἱπιρεγὶαὶ ψνοσδῃΐρ (εἶ, χὶϊὶ. 1.4-17, 
νῖ!. 2, τ Πδη. χὶϊ. σ, .ΧΧ). Τῆς 
ῬμιδάεἸρμίδη ΟἸγίϑιϊδπδ νν ἢ] ποῖ ΟἾΪΥ 
τε υπιρῃ ονος ἴῃς οοπίετηρί δηᾶ ἱπίγίρυεβ 
οἵ ἐδεὶγ ]εννβῃ ἴοεβ θυϊ ἃἷ5δὸ ονεσ ἴδε 
νυ ϊάεγ ραρᾶπ σία] (νυν οἢ 8 4180 ἃ τεπηρίᾶ- 
Ὀοη), ἱπαβπιυοῇ 88 {μεῖς ἀενοιίοπ, αἰτεδὰν 
τηδληϊεϑίεά ἱπ ἕλος οἵ [εν δ πιαϊϊος, 
ὙΠ βδεῦνε ἴο Ἴδεγυ ἴῃεπὶ τπσουρῃ {πε 
βίοτπῃ οἵ Ἐοπηδῃ ρετβεουκϊίοη. Τῆς τε- 
ν διὰ οἵ Ἰογδὶιυ ἰβ ἱπ ἴασι ἔγεβῃ ρβονεσ 
ἴο Ὁε Ἰἰογαὶ οὐ ἃ πίρῃες ἰενεῖ!: “δε 
ΜαρεΒ οἱ ροΐπρ οπ, δηὰ ενεσ ἴο Ῥε". 
ΤὯΙ5 βεεπιβ δεῖτες ἤδη ἴο ἴδκς τῆς ννοτ]ά- 
τάς ετἰα] 45 ἔπε δηλ] διϊεπιρὶ (νι. 13, 
χὶ. το, οἷς.) ἴο ἱπάυος τερεπίδποε ἰῃ πιὲπ 
ΟΥ ἴο Ρυπιβῇ (πεπὶ, ἔγοπι νυ Ὡς ἢ (δε Ρ. 
ΟὨΒ γί βείδπβ (οὔ. νἱὶ. 1-8, ἀπά 8. 850]. χίϊ, 
4-1ο0, χν. 6, 2) ψου]ά θὲ Ἔχετηρί; δυῖ ἰξ ἰδ 
ἐσ ροββίθὶς ἔγοσι ἔῃ σταπηπηᾶσ δηὰ ἀϊβῆσυϊε 
ἔτοπι {πε βεηϑε, ἰο ἀεςϊ ἄς ψνδεῖπες τηρεῖν 
ἐκ πλεδη8 διιοοββίι επάυγαπος (ργερηδπί 
Βεῆβε 88 ἰπ ἰοῇπ χνῖϊ. 15) οὐ δρβοΐυϊε 
ἰγωγιυηῖν (ο΄. 2 Ῥείῖες ἰϊ. 9), 8βαέε ἐπλεγρ- 
ἔπος ἔοπιὶ 16 {τἰδὶ οὐ ὄεβοᾶρε ἔγοπι ἰΐ 
ἐπεγεῖὶν (πη κβ ἰὸ ἰδε εἰπχεῖν δάνεης οὗ 
ΟΠ ἰδὲ, νεῖ. στὴ. Νοῖς τῆς ἔπε ἀουδὶς 
8εηβε οὗ τηρεῖν: υὑπβρᾶτίηρ ἀενοιίοη ἰβ 
Βρασεά δἱ ἰεδβὶ βογης ἴοσπιδ οὗ ἀϊβϑίγεββ 
«πὰ ἀϊδευτθαπος. [Ια ἰ5 κε ΓΒ ετ᾿ 8 
Ῥαγδᾶοχ ἴμαῖ ἤθη ἃ πιδῃ ᾿εᾶγπβ ἴο 88: 
ἢ ΟἾ τι, “ὙΠΟ οτοββ, (ἢς ογοββ," 
ἴδετε ἰδ πο οσοβϑβ. Βαδίηϊς ρίεῖν (ϑαηλ. 
98 δὴ) ἐχρεςιεὰ ἐχεπιριίοη ἔσοπι ἔπε (γί θυ ]4- 
οη οὗ ἴῃς Ἰαῖζες ἄδγβ οἠἱγ ἴογ ἴοβε νῇο 

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΏΑΝΝΟΥ Π|. 

ὲ τῆς ὑπομονῆς μου, κἀγώ σε τηρήσω ἐκ τῆς ὥρας τοῦ " πειρασμοῦ 

" μελλούσης ἔρχεσθαι ἐπὶ τῆς οἰκουμένης ὅλης, πειράσαι τοὺς 

ΟΣ ζοηδίΓ., Ἡεῦ. χ. 36. Νοῦν. ρΡεῃάξηδ, δὲ ἰΐ, γ. Ἐ' 
[ ΗΝ ιδδν (εες ἀεί Ὡοιε), ἐμ αν 23, 1ες. ἱ. 18. 

ψεῖς δὐρϑογρεᾶ ἰῃπ ροοά νψοσκβ ἂπὰ ἱπ 
δδοτεὰ βιυάϊεβ. 
ες. τσ. “ὙΟἴ͵οὺ πᾶνε ποὶ ἰοηᾷς ἴο ννδῖὶ 

ἃηὰά 5υῇΈἼει πον"; ἃ ἔγοβῃ τηοῖίνε ἴοσ 
τεπᾶον οὗ ρυγροβε. Οοπιρᾶγε ἢ δὲ 
[ο!]ονν8 τς ἰταάϊείοη οὗ ΚΕ. ϑδίπιοπ (π 
Τίσι. ΘΠδθῦ. ὈαὉ. 88 α) παῖ οη ἴῃς οὐοᾶ- 
βίοῃ οὗ Εχοά. χχίν. 7, ἴἰῆς [βγϑεϊϊε8 ψγεσε 
δδοῦ ογονπεά Ὁ ἔννο σσοννπβ Ὁν ὅοο,οοο 
δηρεῖὶθ---οὴς ν ἤδη ἴδεν βαιὰ τσ εοὐδ ἀο, 
τῆς οἴει Ὑνἤεη πεν βαιά τος εοὐἱ! δὲ 
οδεάϊφηέ; μι οπ ἴδε οοςλβίοη οὗ Εχοά. 
χχχίϊ!, 6 ἔπ6βς οὔονγῃβ νεσε βηδίςπεά οἱ 
ὉΥ 1,2οο,οοο ἄεν]8. ἴπ ἴῃς ἰδεῖ ἄδυ, δὲ 
τῆς πιεδδίαπίς ἅξε, αοὰ γεϑίογεβ ξἴιεβε 
Ἄ«σοννῃβ (Δοςοτγάϊηρ ἴο 184. χχχν. το). Τῆς 
8686 ἰ8 ποί δἱϊεγεὰ ἰ( ἵνα . . . σὸν ({ἸΚκε 
[μυκς χίΐ. 20) ἰ8 ἰλίκεη 88 ἃ νυἱνίά ἔοττῃ οὗ 
τῆς ρδβεῖνε “" ἰεβδὲ ἴῇου ὃς ἀερτείνεὰ οἵ [ἢ Υ 
Ἄσσον " (οἷ, ΟΟἱ. ἰϊ. 8 νι 2 Τίπι. ἱν, 8), 
τοτίεἰείη ς ἴξ τπγου ἢ πιϊδοοηάυςξ, 

νεῖ. 12. Τῆς τενδιά οὗ βιελάξαβίπειβ 
Βετῖα ἰβ ἃ βίδθ!ε γεϊδίίοη ἰο αοά δπά δῦὃ- 
βοΐυῖς (γε ]γ νετὶ βεὰ) αβϑυγδηςς οὗ εἴεγηδὶ 
Η|ξπ, Ρεττηίάπεηος ἐν τῷ ναῷ (νεῦρα! 
ἱποοπαίβιεσης υὑἱἱ χχί. 22) τοῦ θεοῦ 
μον (ἕους τἰπιεβ ἱπ 18. νεσβε). Ετοπὶ 
ϑέγαθο (χί!. 868 Β, ἥ τε Φιλαδε ..9 

τοὺς τοίχους ἔχει πιστούς, 
καθ᾽ ἡμέραν τρόπον τιγὰ σαλεύονται καὶ 

γιήρε β μεῖς οδδ ἐπὶ ΠΝ Φιλ. 
σεισμῶν π' ς. γὰρ πονσιν 
οἱ τοῖχοι διϊστάμενοι, καὶ ἄλλοτ᾽ ἄλλο 
έρος τῆς πόλεως κακοπαθῶν, κιτ.λ.) νγε 
εχ ἴδαὶ ἴῃς οἷν ννὰβ 1140]6 το ἐγεφυςηΐς 
δηὰ βενεγὲ και υδλίεβ, ὁπ οὗ ννῃϊοἢ μαὰ 
Ριοάδυοεὰ βυοῦ τυὶπ ἃ ΨὨϊῈ ἀρὸ (Τάς. 
Ἅπη. ἴΐ. 47) τδδὲ τῇς οἰεΖεπβ παά το ὃὲ 
ἐχεπιρίεὰ ἔγοπι [τηρογίαὶ ἰαχδιίοη πὰ 
αβϑἰβιεά ἴο γτερδὶγ {πεῖς δυϊ]άϊηρβΒ. ὙΒεβε 
Ἰοςδὶ οἰγουτπιδίδποςβ (εζ, [ὰν- νὶ. φιτ; Ὠϊο 
Οδ58. ἰχνἱϊϊ, 25; Ἐεηδῃ, 335) ἰεπά οοϊουγ 
ἴο {π|8 Ῥγοπιίδε, νος ννουϊά 4150 ἀρρεδὶ 
ἴο οἰείζεπϑ οὗ ἃ οἷν ννἤοβε πυπιεγοιβ ἔεβ- 
εἰναῖβ δῃηιὰ ἱετηρίεβ ὅγε εαὶά ἴο ἢανε ψοῃ 
ἴον ἴξ τὰς βοδείφυθε οὔ “4 πικϊπίδίυγε 
Αἰδεπ8᾽" (ΕΒ. Βὲ. 3602. Τδε ρῥγοπιῖβε ἰβ 
Αἰἰυϑεά το ἱἰπ ΕΡ. υρά., ψῃετε Οοά᾽ 8 
ἔτδος ἴ8 βαϊὰ τὸ ἤᾶνε “" ἀεϊνετεᾶ ([ἢς ννεδίς 
Δηὰ εεῖ ἰπεπὶ ᾧρ 28 στύλους ἑδραίους 
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γράψω ἐπ᾽ αὐτὸν τὸ ὄνομα τοῦ θεοῦ μου καὶ τὸ ὄνομα τῆς πόλεως Β Οεἱ. ἱν. 
« ᾿  216,ΗεὉ. 

τοῦ θεοῦ μου, " τῆς καινῆς Ἱερουσαλήμ, ἡ ' καταβαίνουσα ἐκ τοῦ πὶ. το, χἰϊ. 
422, χἰϊἱ. 14. 

ἰ ϑεεοῦ χχὶ. 
Δ, 10; ἴαϊδε δρροεϊκίοω. 

ΣΤΕς πἀπρταπιπηδιίςαὶ ἢ καταβαίνουσα (3 "Α(Ο) 68 δεαπ ᾿ςοττεοϊεά ἱπίο ἢ κατα- 
βαινει (0, Απάς., Αἵ.) δπὰ της καταβαινουσὴς (3.4). 

ΔΌ0Ϊ6ε ὈῪ πιδδη8 οὗ {μεὶγ ραϊτίεπος ἴο βίδηὰᾶ 
811] ἈΠΡΤΥ οηβεῖβ οὗ ἴῃς εν] οης," δηά 
Ατίδιυβ οὗ Ῥεγράπιοβ ἰ8 ἰεσηιοά ἃ στύλον 
καὶ ἑδραίωμα οὗ {δε ἸΙοςα! ΟὨτίβείδπδ. 
Ῥεττιδηεηξ σοπητηυπίοη νἱἢ αοά ἰ8 ἔπτ- 
ἴδει ἐχργεββθα ἴῃ ἴθστηβ οὗ (ἢς νυ ἀεβργεδὰ 
εἰδηὶς Ῥεῖ εῦ ταῖς το ὃε ἱρποσαηὶ οὗ ἃ 
Οὐ Β πᾶγπης τηεᾶπί ἱπαθ: ]Ὑ το τνοσϑῃὶρ 
ἵτη, ἡ Βεγοᾶβ ἴο Κπονν ἴδδῖ ἤᾶσης ἱπηρ]! ες 

τε ροννεῖ οἵὗὁἨἩ δηίεσίηρ ἱπίο ἔε: Ἰονν βαρ 
νὴ Πἰπη. “]08ὲ δἂ8 υτιτπρ 4 πᾶπις 
οπ ἰεπῖρῖε- νν 4118 ρυΐϊθ {πε οὐπεῖ οὗ ἴῃς 
πᾶτης ἴῃ Τοπεπυδὶ υπίοπ ἢ (ἢς ἀεἰν 
οὗ τῆς ἰεπιρῖς, 80 ἔοσ δῦ} τηδη ἴδε Κηον,- 
Ἰεάρε, ἱηνοοδιίοθ ἀπά ναΐπ στερειετίοη οὗ 
τῆς ἀεἶτγ 8 πάσης σοπδιίυϊαβ ἰῃ ἴδε! ἢ δῃ 
δοῖυδι, 1 πηγϑεὶς, υπίοη 8 ἴῃς ἀεὶ 
πδηχεά " (]} ἐνοπδ᾽ 1ηπἰγοά. Η πὲ. Κεϊἐρίοη, 
1806, Ρ. 245; ς΄. ]Δβῖτονν, Ὁ. 173). καὶ 
γράψω, κιτιλ., Ἰηβοτίρεοπβ ἀροη 11 τ8 
Ῥεΐπρῦ ἃ οομητηοη ἐεδίυτε οὐ Οτίεπίδὶ 
διοδιιεοίατε, ο Οοοκεβ Νογίλ ϑενιΐ ἐς 
Ἰπεογίῥείοηδ, Ρ. 266, παπηδβ οἡ ἈΠ] τδ ; 
4150 ΕοἰιΖεπβιεὶ π᾿ 8 Ῥορηαπάγεβ,2ο. ΤΏῊς 
Ῥτονίποῖδὶ ὑσγίεβὶ οἵ ἴῃς Ἱπιρεγῖαὶ οὐ 
ετεοϊεὰ δὶβ βίδίιις πὶ τῆς ἴδπιρὶε δὲ ἴμῈ 
οἷοδβε οὗ ἰ8 γβᾶδγ᾽ 8 οἐῆςΪ8] γείψη, ἱπβοσὶ δ πς 
οὐ ἃ δὲβ οὐνῶὴ πᾶτης δηὰ ἢ18 ἔδίπογ᾽ 5, ἢ 18 
Ρίαςε οὗ ὈϊΓΙΏ ἀπά γεᾶγ οἵ οἴδςε. Ηδεπος 
Βοπιε οὗ ἴῃς τηγείεσίουβ ἱτηάβεσυ οὗ τ 8 
νεσεβα, ἀρριἰεά το ΟΠ γί βείδῃβ 48 ὑτγίεβδίβ οὗ 
αοὰ ἱἰπ ἴδε πεχὶὲ ψοσὶ ἅ. Τῇΐβ ἰβ πηοσε 
Ῥχοῦαῦῖς ἴπδπ ἴο βυβρεοῖ δῇ δἰ βίο ἴὸ 
ΜὮδι ννᾶ8 νυ εη οὐ πε πὶρῃ ῥσίεβι 8 
οτεμβεδὰ (Εχοά. χχνϊ. 36, οὔ. Αροο. νἱΐ. 
3, Χῖν. Ι, ΧΥΝ], 5, χχὶὶ. 4). ΡΠΠΑτ8 ψεσα 
αἶβο, οὗ σουζγβα, βου]ρευγοά ηον ἀπὰ ἴπεπ 
ἴῃ δυμηδη βῆαρε. ΕῸζσ ἴῃ ἢἤγβί (α) οἵ ἴῃς 
(ἄτγες παγηςβ, οὺ. Βαδα Βαίδγα, 75, 2: Ἑ. 
ϑαπιυεὶ αἱὲ Ε. ᾿οοπαπᾶη ἀϊχιδϑε ἴσεβ 
ΔΡρε τὶ ποπγίης Πεὶ, ᾿υϑίοβ (188. χΠΐ. 
ἢ Μεβείδπι (]εσ. χχίϊὶ. 6), Η]εγοβοϊγπλα 
(Εσεκ. χίνῖ. 35); 480 Ἴδγρ. ]ἐσυβ. οἡ 
Εχοά. χχνυῖ. 30, αυίϊεαυϊθ πχετηογαῖ 
ΠῚ ἃ ποπιεη βαποίυτῃ [ἐ.6., τετραγράμμα- 
τον] ἱπ πο περαβδίϊδιϊβ, εγίριτασ, εἱ 
οοου]α τεϊερσυπῖυσ. ὙΒεῖς ἃ πᾶπὶς 
885 εαυίναϊεηΐ ἴῃ οπς Βεη86 ἴο Ρετβοη Δ ἐν 
ἂπά δοίεσ, ἰο δᾶανα ἃ ἀϊνίπε πϑπὶα 
ςοπέειγεά οὐ οὴς οἵ γενεαῖς ἴο οπε νγᾶβ8 
εαυϊναϊεπὶ ἴο θείης ἐπάονγεά νἡτῃ ἀϊνίης 
Ῥονε. Τὰς ἀϊνίπε ““ἰἀάεη πατης" 
(Ά4ε. 15α. 1. 7 1 νῖδΒ : “285 (ῃς μοτγὰ ᾿νεῖα 
ὙγὮΟΒα πᾶστης ;δ8 ποῖ Ὀδεπ δβεπί ἰηῖϊο (δϊ8 

ψ τά," οΥ. νι. 7) ννὰ8 (Δοςοτάϊπρ ἰο Επ. 
᾿χῖχ. 14 ἢ) Κπονγῃ ἴο Μίοδβδεῖ, δπά δδά 
τα] βγηδηῖὶς ροννὲσ Ἵνεσ ἀξεπιοηβ. Ῥεσπαρβ 
8ῃ δἰ υδίοῃ το 15 4180 υπάεσ εβ ἴδε ἃ 
οαἰγρεὶς Ργοσηΐβε, ἴῃς [Δ ἰβυλδπίς πιείδρῆος 
ἱπιρί γίηρ ἴπδὶ Οοά σταηῖβ ἴο δε νἱςτοτίουβ 
ΟἸσίβιίδῃ ἰηνίοϊδίε βαΐεῖν ἀραϊπδιὶ εν] 

ἐσὶἐβ (ο΄. Ἐοπι. νἱῖ!. 38, 30). ες βεςοηὰ 
Ὁ) πᾶπΊε ἄεποίεβ (εΥ. 1838. ἵνὶ. 5, Εζείς. 
χίνε, 35) ἴπδὶ ἴῃς Ῥαδᾶγεσ δεϊοηρβ ποῖ 
τλετεὶν ἴο αοά Ῥυὲ ἴο τς Πεᾶνεηϊν οἰ ἵν 
δηὰδ βοοίεῖν οὐ αοά. ϑίπος σδρδίηιὶς 
βρεσυϊδιίοη νγ88 δυγε ἴπδὲ Αὐγαβαπὶ παά 

6 Ῥσίν!ερσε οὗ ἱκπονίπρ [Ὡς τηγβίεγίουβ 
ὯΕν Ὡᾶπις ἔος [εγιβαῖεπὶ ἰῃ με πεχὲ 
ψοτῖά, Ιο πη οἰδίτηβ (πϊ8 ἕο ἴῃς ἀνεζᾶρς 
δηὰ ποηεδῖ ΟὨτίβεῖδη. Οἡ ἴδε οοηπεχίοῃ 
δεΐννεεη ἴπε ἀϊνὶπε πᾶπια δηὰ ἴῃς ἰεπιρὶς, 
8εε 3 Μᾶδος. ἱϊ. 9, 14, [υἀϊἢ ἴχ. 8, εἴς. 
ΤὩς τηϊγά (6) “ τὴν οὐ παὺν πάγῃς " (χίχ. 
Χ2) 8 τεβεοιεὰ ἴῃ 445:. 15α. ἰχ. 5 (ε ϑοῃ 
οὗ ἀοά, εἰ πονιδ εἰμς ποθ ῥοίες αμαὲγε 
ἄοπες ἀξ εαγηφ αὶ δὲ); ἰὶ ἀξηοῖεβ βοπιδ 
εβοϊεσὶς, ἱποοῃπιυηίοδῦϊε, ῥτε-εχίβίεης 
(ΧΧ οἵ ΡΒ. ἰχχί. τ7, Επ. ᾿χίχ. 26, οὔ. ΚΕ. 7. 
249, 344) Εἶἰ|ς, [6 Κπονεάρε οἵ ΨΏΙΟΒ 
ταεδῃῖ ρόννεσ ἴο ἱηνοίε ἂπὰ οδίδίηῃ δεὶρ 
ἔτοτὰ ἰϊ8δ Ὀεᾶε.0 Τῃε ὙΠοΪε ἱππβεσν 
(48 ἴῃ ἰΐ. 17, χίχ, 12) 18 ἄγανντι ἔσοπὶ δα 
Ῥτίπλίεῖνε βυρεγβι το ἴθαὶ Οοά᾽Β παπιε. 
{κε ἃ πιᾶπ᾿Β πδηΊ6, πγυδὲ ὈῈ Καρὶ βεοσεῖ, 
Ἰεδβῖ 17 Κπονῃ ἴτ πιῖρῆς ὃς υδεᾶά ἴο ἰῃς 
ἀϊεδάναπίαρε οὔὐ ἴῃς δεᾶσες (Ετδζοτ᾿ 8 
Οοϊάεη Βομρᾷ, 2ιὰἃ εἁ. ἱ. 443 [). ΤΒς 
οἷοξβε ἰἰς Ῥεῦνεεη (ἢ πᾶπ)ς δηὰ ἴῃς ρεῖ- 
Βοῃδίτεν ἴῃ ἀποίεηϊ ἰδ Ιεπὶ ἴῃς ἔογτμεσ ἃ 
δεοζεῖ νἱγσῖυβ. Ἐβρεοίδιν ἱπ Ἐρυριίδη 
ἃπὰ ἰπ Εοτμδῃ δεῖϊεῖ, το ἰεᾶσῃ ἃ ροΐβ 
πᾶτηβς τηεδηΐ ἴὸ δβδιες διὶἰβ ροννεσ, δπά 
οἴτεπ “τῆς αγί οἵ {πε τηαρὶοἴδῃ οοπϑίδιεὰ 
πῃ οδιαϊπίπρ ἔγοπι ἴῃς ροίβ ἃ γενεϊδιίοη οὗ 
τδεῖς βαογεὰ πδπλεβ". Τῆς ροϊπὶ τηδάς 
ὃγ ἴδε ργορῃεῖ πεσε ἰβ (παξ [ῃ6 ΟὨτίβιίδα 
οὐ Ὀεβίονβ ἴτεεῖν ὑροῦ ἢἰ8 ρβεορῖε ἴδε 

ῥείνιερε οὗ ἱπνοϊκίηρ μὶβ αἰὰ ϑυςοςββέῃ ἢν, 
δηὰ οὗ επίετίηρ ἱπίο πὶβ βεογεῖ πδίυτσε ; 
αἶδο, ρεῦῆαρβ, οἱ βεοισν ἰῃ ἴπ6 τηγϑ- 
τοτίουβ ἔμίατε δοοβϑβ ἀθβαίῃ. 86:6 ἴδε 
ἕλταουβ ἢ. οχχνυ. ΟΕ. Β. ἢ. νμεῖς ἴδε ϑυς- 
οαδδίνε ἄοοσβ νυν} }} ποῖ δἰονν Ν τὸ Ρ488 ἰ11 
Βα τ6}18 {πεπὶ ἐμεῖς πδπη68 (ε. ομαρίεσβ οχ]!. 
[). Ιρπαεῖυβ τς }18 18 ς Ρ Π]Δ εἰ ρμΐδπβ'(οὉ- 
ΥἹΟΙΒΙΥ τοίεγγίηρ ἴ0 τη 18 ραββαρο, αὐ Ῥλέϊ. 
6) ἴδε ρεορῖες ὑπβοιηά ὑρο ἴδς συ οὗ 
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ἜΣ οὐρανοῦ ἀπὸ τοῦ θεοῦ μου, καὶ τὸ ἢ ὄνομά μου τὸ καινόν. 13. Ὁ 
ι ἰκῖ! ἔχων οὖς ἀκουσάτω τί τὸ Πνεῦμα λέγει ταῖς ἐκκλησίαις. 
ΑαΧΧὸ “14. Καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν Λαοδικίᾳ ἐκκλησίας γράψον, Τάδε 

αὐγλνόρ. λέγει ὁ ̓ ᾿Αμήν, ὁ ᾿ μάρτυς ὁ πιστὸς καὶ " ἀληθινός, ἡ “ ἀρχὴ τῆς 

1εβι8 ΟὨγίϑε ἂγε ἴο Ηἰπὶ στῆλαι καὶ τάφοι 
γεκρῶν, ἐφ᾽ οἷς γέγραπται μόνον ὀνόματα 
ἀνθρώπων. Τῆε μόνον ἰβ8 ἐπηρῃαιΐίς. [π 
τὰς βυτνίν! οὗ Ρ. ἀυτίηρ ἴτε δῖε σοη- 
ιαδὲ8 νὨϊ ἢ εἴς ἴῃς οἴδπες εἰχ τοννῃ8 οὗ 
6. Αροοδίγρβε πῆοσε Οἵἱ[ἩἉἌ Ϊε58 τγυϊηθά, 

Οἴδθοπ (οι. ἰχἰν.) ἱγγειεναπιὶν ππάβ “ἃ 
Ῥ᾽ εδβίηρ Ἄχδηιρὶς [πμδὶ ἴῃς ρδίῃβ οἵ ποποὺσ 
πὰ βδίςεςυ πιᾶν κοπιειίπηςβ ὃὈς ἴῃς βᾶπης ". 

ννυ. 14-22. Τῆς πιεδβᾶρε ἴοτ [,δοάϊοςδ, 
δεῖς ἃ σδυτοῦ οχίβιεά ὉΥ ὅο α.Ὁ. (Οοἱ. 
ἶν. 16). 
γον 14. [εβὺ8 ἰ8 ἐλ6 Απιθη Ὀεοδυδβε Ὡς 

ξυδτιαπίεεβ ἴδε ἔα ΟὗἨ δὴν βίδιεπιεηξ, 
δηά τς εχεουκίοη οὗ δὴν ῥγοπῖβε, τηδὰα 
ὈΥ δίπιβε!. Ης ἰ8β σοπβεαυςηῖν ἐλε 
Τα λε! απὰ ἐγμε τοὐέπεςς, ΜΝ ὮΟΒε σουπβεὶ 
πὰ τεῦυκε (18, 10) Βονγενεσ βυγργίβί δ᾽ 
πὰ υηννεϊσοπςα, ἂγα ἱπεσζείοσε ἴο ὃς ἰαἱάὰ 
ἴο Βελτί δ8 δυϊῃογίιδίϊνσ. Α ἔα δίι] 
νυ ϊΐηεβ8 ἰδ ὁηῈ Ψῆο οσἂη ὃς ἐπιιδιεά πενεῦ 
ἴο πηϊβγαργεβεηὶ δὶβ σηεββᾶσε, ΟΥ̓ ὄχαρ- 
ξεταιίοη οσ βυρργεββίοη, (ἀληθινός ρῥτγαςῖ!- 
ΟΔΙΪΥ τὸ ἀληθής 88 οἴϊεη, δβίπος ἃ σεδὶ 
νη 688 18 Ὠδίαγα! ν ἃ τυ} δηᾶ οοτ- 
Ρεϊεπὶ οπεὴ ἢί8 νεγδοὶυ εχίεπάϊηρ ποῖ 
ΟἿΪΥ ἴο ἷβ σμδγαςίοσ Ὀυξ ἴο πε οοη- 
τεπὶβ οὗ δὶβ πιεββᾶρε. [Ι͂η ροίπι οἵ βίη- 
Τα ν δπᾶ υπετείηρ ἰηδίρδε (18 ορροβεά 
1ο “ {4186 πῃ Ῥοϊῃ β6η8εβ οὗ τῆς ἴδσιη), 
]εθι8 ἰδ [8 βυργεπις πιογὰὶ οτίεἰς ; τς 
ΤΒυσο ἢ ἰ8 ἴῃς βυρτγεσης οὈ͵εςὶ οἵ ἰδ ογίεῖ- 
οἶδπι. Ηξε ἰδ δἷβο δϑοϊυἱεῖὶν ἐγυβινογίαυ, 
πὰ {πεγείοσς ἢϊβ ρσογηΐβεβ ἅγε ἴο ὃς θ6- 
Ἰίενεὰ (νν. 20, 21), οὐ σίμεσ οὐ β ῥσο- 
ταΐβεβ ᾶἅτὲ ἀββυγεά ἂπά γϑαϊἰδβεὰ ἴο τηεπ 
τὨγουρἢ Πίπὶ (οἷ, π. καὶ ἀ. ἰπ 2 Μδος. ἰΐ. 
11). Οοσηρᾶτα ἴδε ἔπε Αββυτίαῃ ἢυτηπ 
οὗ βίας ([βίγονν, Ρ. 343): “ Ἐεαγ ποι! 
τε πκϊπά ννῃΐϊο ϑρεᾶκβ ἴο πες σοπιεβ 
τε δρεεςἢ ἔτοπ πῆς, Ὁ Π Πο] ἀΐηρ ποῖδ- 
ἴπῷ. .«.... 18 ἴδετε ἂπγ υἱΐεγαπος οὗ πκίπα 
δαὶ 1 αἀάτεεβεὰ το ἔδεε, ὕὑροὴ ν᾿ ηϊο ἢ 
τῶου οουϊάδι ποῖ τγεῖγν ὃ ̓" (αἷβο, Ἑυτίρ. 
1ομπ 1537). Τῆς ταβεπηδίδηςε οἵ ἡ ἀρχή 
κιτιλ., ἴο ἃ ραββᾶρε ἰπ Οοἱοββίδῃβ ἰ8 ποίε- 
ψοσῖὮυ ἃ8 ὁσουσπηρ ἰπ Δπ ορεη ἰεξίζεσ ἴὸ 
ἴδε πεὶρῃρουτίηρ Τδυγο οὐ 1,δοάΐοεδ 
(Ρηϊ]οπίς ραδββαρεβ ἰη Οτῇ!, ΡΡ. τοῦδ- το). 
Ἡεῖς ἰδε ρῆγαβε ἀεποῖεβ “ἴδε δοῖνε 
ϑβουζος ος ῥχγίηςΐρ!ς οἵ Οοά β υηΐνογβε οσ 
ογελιίοη ᾽"" ἀρχή! 88 ἰῃ ατεεκ ΡΒ ΟΒΟΡὮΥ 

ΤΣ κτίσεως τοῦ θεοῦ - 15. Οἶδά σου τὰ ἔργα, ὅτι οὔτε ψυχρὸς εἴ οὔτε 

ο 8:6 ου ΟΟἱ. ἱ. 15 ἔ., αἸδο [υδὲ. 4 οἱ. ἰϊ. 6, Ὁἱϊοφοεῖ. νἱΐ. 

δηά ]εννίδῃ τυϊδάοπι-"τεταῖυγα, -- αἰτία οΓς 
οτἱβίῃ), ΨὨΙΟΙ 8 ῥγϑοιῖς αν Ῥαυϊ 8 ἰὰεα 
ἃπὰ (παῖ οἵ ]οδπ ἱ. 3 ("τὰς Ἰνοροβ ἰάεα 
νους ἐπε πᾶπὶς Ἰοροβ,᾽" Βευβοβ]δρ). 
Τδὶβ εἰς οἵὨ “ ἱηοὶρίεηι σαυδε ᾿" ἐπ ρ]1 68 ἃ 
β θοη οὗ ῥγίοσίευ ἴο ενεσυιπίηρ ογεδιςά; 

ες ἰδ ἐλ βγεέ ἰπ ἴῃς βεῆβε παῖ ἣἢς ἰβ 
πείξπες ογεαῖογ (4 ργετορδῖϊνε οὗ αοά ἴπ 
τῆς Αροσαίυρβε), ἢοσ ογεδῖδά, Ὀυϊ σγεδῖνα. 
[τ ἔοστηβ ἴδε τηοϑὲ ἐχρί!ςῖς δἰ υδίοπ ἰο τῃς 
Ῥτγε-εχίβίεπος οὗ [ε88 ἰπ ἴῆς Αροσαῖυρβε, 
ΨΏεγα ες ἰ8 υϑυ 8} τεραγάθα 28 ἃ ἀδιηε 
θείη ψοβε ἢεάνθηϊυ ρόννεσ δηὰ ροβίίοῃ 
δτεὲ ἴδε ουΐοοπιε οὗ 8 ξαγίὨῪ βυβετίηρ 
δπὰά γεβυγγεοιίοη : ἰοη δβογίρεβ ἴο ᾿ὲπὶ 
δεῖς (ποὶ δἱ χίΐ. 5, 88 Βαϊ ἀεηβρεγρεσ, 85, 
ταΐηΚ8) τλδῖ δ εχίδίεαςε ΨὮΙΘΏ, ἴῃ πιοσα 
οζ 1ε88 νῖτ8] ἔοστηβ, μβαὰ δεεη ργεάϊοδιεὰ οὗ 
τῆς πλεββίδῃῃ ἱπ [εννίβῃ ἀροταϊγριὶς (ολ, 
Επ. χἰνί11.).  ΤῊΐβ ὑγε- εχίβεεηςς οὗ π|68- 
βίδῃ ἰβ δΔη εχίεπβίοη οὗ δε ρῥτίηςὶρὶς οὗἅἁ 
ἀεϊεττηϊηίβγῃ ; Οοά ἐογεοσάλδίποά ἴῃς βαῖνα- 
τἴοη ἰϊβεῖ ἢ 88 ννε]] 28 118 ῃἰβέοιϊςδὶ ἤουτ. 
8ες ἴδε Ἐρυριίδη Ὦγπηπ: “Ἧς ἰβ ἴῃς 
Ρτίπιεναὶ οης, πὰ εχίβιεὰ ψνβεπ 88 γεῖ 
ποιδίης εχίδιεὰ; ννμαΐενες ἰ8, ἢς τηδάς 
ἰ αδεῖ ΗἊε νᾶβ. Ηες ἰ8 τε ἔδίδπει 
οὗ ἐξ τὰ τὴν ενςς Οοὰ ἰδ. τς τυ, 
Ηε [ἵνεβ8 ὃν Τ πίῃ, Ης ἰἰνεβ ὑροη ΤΠΙΣ, 
Ηε ἰδ ἴδε Κίπρ οἵ Ττυῖμ." Τδε ενίάεπος 
ἴοτ {πε ργε-εχίβίδηος οὗ τη}βϑίδῃ ἰπ [εν- 
ἰδ: ΟἸγιδιίδη [ἰτεγδίυσγε ἰβ Ἵχαπλΐῃ 
Ὁς. 6. Α. Βασίοη, ζουγη. Βὲδὶ. 1ἐξ. τοῦ, 
ῬΡ. γ8:-01:. ΟΥ̓ [πιγοά. ὶ 6. 

Ψεῖ. 15. Τῆς τηοσγᾶ] πδυβεᾶ τουδοᾶ ὈΥῪ 
τεριά τεϊϊρίοθ. [ἐ ἰβ Ὀεβὲ ἴο ὃς '᾿νᾶγπι, 
δηὰ επεγρεῖς ; δαξ Ἔνθ ἃ ἴταπὶς τερυάϊα- 
εἴοῃ οὗ τεϊ  ρίοη ἰ8 δὲ ᾿εαβὲ τῆογε ργοπχίβίηβ' 
ποσὶ δὴ εἰπίςοδὶ βιίδηάροὶπε (Ατίβι. Νέξ. 
Εἰ. νἱὶ. 2-10) ἔδδη ἃ μαϊξαπά- δ! δἰίδοῖ- 
τπλεπί, φοτρ᾿Δο ΘΠ Εἶν ΟὈἸνίουβ οἴδην ββοτσί- 
οοπιίηρ. Τῆς ουϊδίάες τᾶν δε ςοηνίποςὰ 
διά νοη ονεσς; ἔπεσε ἰβ Βορε οὗ ἢἰπι, ἴοσ 
ἣς ἰβ ὑπάες πο {ΠΠυδίοη ἃ8 ἴο δἰβ τεαὶ σε - 
Ἰδιίοπ ἰο τῆς αἰ. Βυὲ δαὶ ολπ ὃς 
ἄοπο ἢ Ρεορὶς νὯο ἃγα ποπιίπδὶ ΟἘτὶ8- 
ἐἴδπβ, ὑπαδ]ε ἴο τεοορηίβε ἐμαὶ ἴμεν πεεὰ 
τοροπίλποῦ δηὰ (παῖ [εϑὺ8 ἰ8 τελ]ν ουἵ- 
ἰὰς τπεῖς ᾿ἴνεβ (νεσ. 2δοὸὴ } ΟΛ᾽ Ῥαπίς᾿ 8 
1πΐενμο, ἰἰϊ. 30 ἔ. Εοτ βυςἢ ποιεῖν πηεῖδ- 
ῬὮοσβ δηὰ πεῖς εἰεοινεποββ, σοσῆρασα 
τῆς οτεἰοίδαι οὗ ᾿οηρίπυδ ἱπ περὶ ὕψονς 
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Φζεστός ' ὄφελον ψυχρὸς ἧς ἢ ζεστός - 16. οὕτως ὅτι " χλιαρὸς εἶ, » ἀπο λεγ, 

καὶ οὔτε ζεστὸς οὔτε ψυχρός, μέλλω σε "ἐμέσαι ἐκ τοῦ στόματός σαι. αἰ, 
“μου. 17. ὅτι λέγεις, "ὅτι ' πλούσιός εἶμι καὶ " πεπλούτηκα καὶ οὐ- «Οὐ Μουιι. 

δὲν] χρείαν ἔχω, καὶ οὐκ οἶδας ὅτι σὺ εἴ " ὁ ταλαίπωρος καὶ ἐλεεινὸς Ἡεϊρίπᾳ, 

καὶ πτωχὸς καὶ τυφλὸς καὶ γυμνός " 18. συμβουλεύω σοι ἀγοράσαι ζϑίοιν 12, 

Μαῖι. χὶϊ. 3) Ἐρίςϊ. [1]. 15, 13. τάκ. 
ὦ τ Οος. ἱν. ἣ 4 Οος. νἱϊὶ. 9. 

ΝΙ, 
- Ηοι. χὶ!. ἐῶ, Ζεκςδ. χὶ. 5. 

ἰάεα, 
8 ἴοδα ἱ. 32, ᾧ)΄. Ρίδιο᾽β 5 γνηῤ., 204Α. 
] ν Ασί. δὲ ἰη ἵἿἱκ. ἐμτν 13. 

Ἰονδενος (ΡΟ, 1, Ατεῖδ, εἰς.) ἰ8 ἃ σοττεςείοη οὗ τδς ἀϊῆουϊε ἀπά οτὶρίπδὶ ουδὲν 
(“ἼΚε πὲ τ ἐπἰ,," ϑίπιοοχ: οὐ. Ἐρίοϊ. [1..72) ΑΟ, 12, Απάδαν͵ εἀά, 

«χχχὶ.) : " Βϑοπγειίπηεβ ἃ Ρ᾽δίη ἐχργεββίοῃ 
κα τἢ18 ἐς115. ποῦς ἔοσοοιΥ ἴπδη εἰεραπὶ 
ἐδηρυάσε; Ὀείηρ ἄγαννπ ἴτοπὶ σοτηπιοῃ 
11ἴε, ἴξ 18. δὲ οπος γεσοχηϊβοᾶ, νυ ῃ1δὲ 118 
ΨΕΙΥ ἰΑτη αγίν τεηάθγβ ἰξ 411 τῆς τθογα 
-τοηνϊποίηρ". Τῆς 8ρίτίι οἵ ἴπε νεῖβε γε - 
δεῖ δῖεβ ἴπαὶ ψνϊο ἢ ρεγνδάθά ΟἸσίβι' Β 
«ἀεπυποϊδιίοη οὗ πε τεϊϊσίουιβ δυςμοσίεῖεβ 
ἰπ δ ἀδν ἔογ {πεὶς ὑπόκρισις, δηὰ δὶδ 
πῆοτς Βορεῖΐ εχρεοίδιίοπβ ἱτὰ τεραζὰ 
ο ἴδε παιίοίβ ἀπά ἱαχραίδβειειβ (ἔτος 
Ἡονιο, ςἢ. χίϊ!.); τῇς ἴοπηεσς οοπάϊοη 
οὗ τεϊϊρίουβ |1ξπ ννδβ ἴο [6βι8 ἃ βἰοκεηΐησ 
ξεδλίυτε ἴπ τΠς βἰευδείοη. [υ8ὲ 48 δβρίγίταδὶ 
ἀεδίι, ἰπ {πε οΑ8ςε οὗ δε ϑαγάϊβ Οἢτβ- 
τἰδηδ, πηεδηὶ ἃ ἰοβῖ ν᾽] 1ἴγ, 80 ἰπ τῆς οαβα 
οὗ 1,δλοάϊοελ ᾿ἰυἱκενναγπιῃθββ ἱπῃρ 68 ἴμδὲ 
ἃ οςοπάϊιίοη οὗ τεϊϊρίοιιβ νναστῃ οτος ἐχ- 
ἰβέεδ, “Ης νῇο νν»ᾶβ πανεσ ἔεγνεηϊ οδπ 
πενες ὃ6 ᾿υκεννάγτα." [Ιἢ ἢἰβ πα γβὶβ οὗ 
ἐμἷδ8 βίδες (Ογοτοίᾳ ἐπ Ἡοϊέμεςς, ςὮ. χχν.), 
Ἑδῦθετι ροϊπίβ ουξ ποῖ οπἱγν ἴπδὶ ἰῖβ οοστο- 
ἰδιίνε ἰ8 ἃ βεῖεης πποοηβοίουβηεββ ἀπὰ 
υὑποοησοζῃ (ο, νεσ. 17 δ), δυϊ {παῖ οπς 
᾿δυτηρίοπι ἰβ ἃ σοπῃιρίδοοπι δἰἰεπιίοη τὸ 
νν παῖ 848 θθεη δοῃίενεά (οὕ. Σ7 α) ταῖμεσς 
ἐδδη βεπδιἐἰνεηςβδ ἴο ννἢαΐ ἰδ Ἰεῖς ππάοηο, 
σἢ “ἃ ααϊεῖ ἱπεεπείοπδὶ ἀρργεοϊδιίοη οὗ 
οἴδες τπίπρ ονες αοά᾽ (ε΄. νεσ. 20), 
ΨΏΪΟΒ 8 411] τῆς τῆοσγε πλϊβοδίενουβ (μδὶ 
ἦτ ἰδ ποῖ ορεῇ σἱοϊκκοάῃεββ. 

Ψγετς. τ6. Τῆς ἀϊνίπε ἀΐδρυδὲ δὲ ἴυκε- 
πνάγτη τοὶ ρίοη. ΟἾσίβὲ, βαυβ (ἢς ργορβεῖ, 
ἐδ βίοκ οὗ ἔπε 1υκεννάγηι: ἃ8 ἴδ ρυγροβε 

) οὗ τεὐεςείοη ἄοεβ ποῖ δχοϊυδα 
ε Ροββί δἰ μεν οὗ ἃ οἴδηρε ὕὑροη ἰδς ραγῖ 

οἵ ἴδε οἔυτοῦ ννὨϊ ἢ 8841} τεπάες τς 
“«χεουκίοη οὗ [ῃς ρυγροδβε πεςάϊεββ, δἀνίςς 
ἴο τερεηὶ ἱπιγηεάϊαιεῖν 10]1ον8 ὕροη δα 
τγελί. Τῆς ΙΔδίξεσ 18 ἀποοπάϊεϊοπδὶ ΟὨΪῪ 
ἀπ ἔοστη. Ἐχοϊυδβίοη ἔσγοτλ Οοά᾿Β [ἰΐς ἔοστηβ 
οης 846 οὗἉ [ῃς ρεπδίεν, μυπ]δεηρ εα- 
Ῥοδυγα δείογε πλεὲπ ἐδ οἵδες (18). 

γει. τ). Ῥυϊάϊηρ Πεσβεῖῖ ποῖ τη γον θη 
4δς ἕδος θυϊ (48 ἰΒ ἱπ1ρ11ς 4) οἡ [6 πιδᾶπ 
Ὁγ ΒΟ ἴς μαὰ βεδη βεουτεά (υἱξ., ρεῖ- 
ΘΟὨΔ] 5], τηἊτ Ὁ ἀπά ΒΠΑΙν οη (ἢς ἰπ- 
“ἀερεπάεπε 8ε! τε! ίδης ροβίομ ἰδυ8 αἱ- 
Δαϊποά: ἃ ρζοῆιβε Ἴοεγίβοσις οἵ τηεγίϊ, 

58ε1-ββίρτιεά, Τὸ Ἴοηοεῖς δηὰ βεϊ άἄδοςρ- 
εἴοη τς ργορδεὶ ννγαι μέν Δ βοσῖρεβ τῆς 
τεϊἱσίουβ ᾿πάϊβετεηςς δὲ [,δοάϊοεα. “Νο 
οπα,᾽ βᾶγβ Ρῃΐο (Εγαρηι. Ρ. 649, Μληρ.), 
“18. δηγομεὰ ὉΥ βεουδ [Ὠΐηρδ, Ἔνεῃ 
τὐμὸὴ δε ρΡοββεβδβεά 411] {πε πιίῃθβ ἰῃ τῆς 
ψοχὰ; [86 11 1688 ἅτε 411 ρδυροσβ." 
Τδς τεΐεγσεπος ἰ8β ἴο δρί ταδὶ ροββδδββίοπβ 
ἃηὰ δἀναπίᾶρεβιυ [τ ἰ8 ἱγσγεΐεναπι τὸ 
σοηπεοὶ (ἢ βαγίπρ τ ἰῃς ταδιοτίδὶ 
ΘΔ δηὰ τεϑουσοεβ οὗ 1, δοάϊοοα, 48 
εχεπιρι πε ἴῃ πε ἕδος τπαὶ ἰξ νγᾶβ τὸ - 
Ὀυΐ τ Ὁν ἐϊ8 οἰΖεπβ δέϊεσ ἴῃς δίκα 
ἴῃ δο-δτ Α.. νήἡϊπουϊ Πεῖρ ἔγοτῃ τ ἰπ|)- 

τῖδὶ δυιῃογίεῖεβ (Τοῖς. 4π. χὶν. 27). 
ἔδει οἠς τδίηρ, ἴπε ἱποίάδης ἰβ ἴοο ἔδσ 
Ῥαοῖς ; ἔοσ ἀποίδεσ, ἴΒς Αρόσδίυρϑε ἰ8 οοῃ- 
ςετηδᾶ ποῖ ἰῇ τς οἰτε8. δὰϊ στ τῆς 
Ομηβαδλη οὔυσοθεβ. ϑυοῖ δὴ δἹυδίοη 
ΙΏΔΥ ὅανε εξ ἰη ἰῆς υυτίτεγ᾽ 8 σηϊπά, 
εβρεοίδιν 1 τθς σδυγοῦ ἱποϊυαάεά ἰπ ἰϊ8 
τ ετ οιβΐρ ρῥγοδβρθίουβ ἀπά ἱπθυεπδὶ 
οἰ ΠΙΖεη8, δίηςε σοπιρίαοο που Δηὰ βεϊ ξ-8δι8- 
ἑλοιίοη ἂζὲ ἔοβιοσοὰ ὉΥ τηδίοσίδὶ Ἴοοπίοσγίι. 
ἜΤ ἡ ελ ΕΣ τπεπ ΠΑΡ Ϊγ,᾽" ἴῃ [δοάϊοςλ 
8ἃ8 ἴῃ Ῥαάυδ. 581111, ἴῃε8ε ψεθάβ βργίπρ 
ἔτοτῃ οἴμεσ 80118 ἃ8 ψγε 1. Απ ἱπεβηοίεπε 
τηϊηἰβέγυ (οὔ. ΟἹ. ἵν. 17) ἀπά δὔβεποε οὗ 
Ῥετβεουϊοη οὐ οὗ δρεςίδὶ ἀϊβηου εῖεβ ας 
Τ1ιλοάϊοεα ῥγορδοϊν Βεϊρεά ἴο δοοουπὶ ἔογ 
ἴδε οΒυτο ΒΒ Ἰδπριὰ βίαῖθ. ΑΒ ]οδῃ βὰρ- 
ξεδβῖβ, {1πῸὸ σΠυγο νΜΔΙΟΒ ἰδ γυΐγ το ἴπ 
δρίτίτυαὶ δπὰ πιογὰὶ αυδ ἰεβ ἄοεβ ποῖ 
Ρίυπηα ἴδε] ἀροη ἴδεπὶ (ἰϊ. 9). οὐκ οἶδας, 
φ΄. πε ἐοβο οὔ δὶς ἰπ Οαγγλγμπολὲέε Ἱνορία, 
'..3: τυφλοί εἶσιν τῇ καρδίᾳ αὐτῶν καὶ 
οὐ βλέπίονσιν, πτωχοὶ καὶ οὐκ οἴδασιν 
τ]ὴν πτωχιαν ()), ψετε Ὀ᾽πάπεββ δηὰ 
Ῥονετγ ἃπά υὑποοπϑοίουβμεββ οἵ δοῖῃ 
οὐςαγ. σύ, επιρβαῖὶς ; ἐλεεινός, "’ πεοάϊηρσ 
Ρἱἐν " ταῖμοσ (48 ἤδη. ἰχ. 23, χ. 1ὰ, 
᾿ΧΧ) “ Απάϊηρ ρἱτν "; ταλ. (ο( να 
νεῖ. 19, ϑᾶρ. 111. τὶ σοφίαν γὰρ καὶ 
παιδείαν ὁ ἐξουθενῶν ταλαίπωροε), ΟὨΪΥ 
Βεῖα ἂπὰ ἔοι. νἱϊ. 24 ἰπ Ν. Τ., ἵνοὸ 
ῬΑββαρεβ γεργεβεηϊπρ ἴῃς εχίσζεσηεβ οὗ 
τ ΒΕΓ ---ὑποοηβοίουβ δηὰ ςοπβοίουβ. ὃ 
κιτιλ, τιὸ “τῆς επιροάϊτηεπι οὔ". 

ψες. 1:8. Τῆς οουη8ε] 18 σοηνεγεά ἰπ ἴδ 6 
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ΜΑ ἴοτ- 
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“ παρ᾽ ἐμοῦ χρυσίον “ πεπυρωμένον "ἐκ " πυρὸς ἵνα πλουτήσῃς, καὶ 

11. 

ἕκκα, ψ.5 ἱμάτια "λευκὰ ἵνα περιβάλῃ καὶ μὴ φανερωθῇ ἡ ᾿ αἰσχόνη τῆς 
ΕΝ 3. γυμνότητός σου " καὶ "κολλούριον " ἐγχρῖσαι 1 τοὺς ὀφθαλμούς σου 

ο. ἕο: ἵνα βλέπῃς. 
(ΟΙὨΒΙσ. 
σα, νὴ τσ 
τΞ ἀδιίνε. Υ ἰἰϊϊ. 4, νἱΐ. 9, 14, χίχ. σ4. 
ἐδϊν ταῦτα τε Ηοδ. χίϊ. 4.6, Ῥε. 50]. χ. 2,1 (ον. χὶ. 32. 

2 ὅεε οὔ χνὶ. 15. Δ. ]οδη ἢ. 20, 27. Ὁ Ῥγον. 
ς ]οδα {ἰΐ. 20, χνὶ. 8 (Κὺ). δῖ 5ἰσ. χυἱ]. χ3. 

1 ΈΟς ἐγχρισὸν (Ῥ, Ι, 92 τηᾶγρ., ο6, Ὁ, τελὰ εἐγχρισαι βηβα: πος ἱχηρες; τς 
᾿ τεςδηίς αὶ ἴεῖτ ; ἅπ. λεγ. ἱπ Ν.Τ.} ἢ ΣΦ Α, 

ἀϊα!εςι οὗ τῆς Ἰοσᾶὶ δἰϊαδιίοη. ἀγοράσαι 
ἰῃ τπε ροοῖ πιδῃ᾿β πιᾶείοῖ (188. ἷν. σ, οἵ. 
Μαῖι. νἱ. 1ο, 20), βἰφπίβοδπε ννογὰβ δ8 
δἀάτεδβοὰ ἴοὸ πε βπδηςὶδὶ οεηῖσε οὗ ἴῃς 
ἀϊδιτίοι. “τόσ της," 8 ἐπι ρῃδίίς ; ἴῃς 
τεὰὶ 11 ἰ8 ἄμε ἴο πιδη8 γεϊδίίοη ὑ ἢ 
ΟἸγίβε, ποῖ ἴο ἱπδερεπάεηϊ εῇθοτγίβ ὕροῦ 
ιἷ8 ονγῃ ραστί. [μος] ΟἸγίβείδπβ πεεάεὰ 
το δε πηλάς δεπβίτίνε ἴο ἱπεὶς πεοὰ οὗ 
ΟἸγίβε ; ἴῃ [μδοάϊοεα ον ἀδηον, 88. ἰῃ 
Βυπγᾶηβ Μδηβουΐ, Μτ. ᾿εβϑίγαβ-διναίκε 
ἅνεῖς ἴπ ἃ νεῖν τήξᾶῃ σοϊΐϊαραε. “Ἐε- 
Βηεά᾽ τι βεηυῖΐϊπε δηὰ ἔγεβῇ, 88 ΟΡ 
ἴο οουπιετίεϊς ἀπά ἰταάϊείοπδὶ (ο, ΡΙΔῖο, 
Κεῤ. ἰἰϊ. 413. ., 416 ε. οι παιδεία 
ντουρῃς ὕροη {με Ρεορὶς οὗ Οοά ὃν ἃ 
ἀϊνίπα Ῥαγίάις ἐεῖης Ὑβοθα ἐνοξόβ ἃτε 
πεπυρωμένα ρ χρυσίον τίμιον, 8ες 
ΡΒ. 80]. χνίϊ. 47, Ἐς ΧΡ μάτια. 1,λοάϊοελ 
ΨΔ8 ἃ ἴαγηοιβ τηληυΐδοιυτίηρ Γαηίζσε, 
ΨΏΟΒα ττδὰς ἰαγρεῖν σοπβίβιεά οὗ τὰηΐὶςβ 
δηά οἷοι ἔοσ γαγπιεπίβ. Τα δἰ] υβίοη ἰβ 
(ο΄. Ὀεῖονν, ου νεσ. 20 δηὰ χνΐ. 15) ἴο οᾶγε- 
1ε88 ΟΠ γίβϑιίδῃβ οδυ ρῶς ΟἹ {πεῖς ἃ ΌὉῪ 
ἴδε βυδάεπηεββ οὗ ιτδς ϑεζοπά δάνεηι. 
κολλούριον οΣ κολλύριον (ς΄. πε ἀοσουπὶ 
οὗ δ᾽ἐπὰ βοἱ ἀϊετ᾽ 5 ουτςε Ὁ ἃ γοά [Αδβου- 
Ἰαρίυβ ἢ] ννῦο δαάς ἢίπι κολλύριον συντ- 
ρῖψαι, Γιταηθεγρετ Β δυγιήορε Ιηπϑογίῤῥὶ, 
Ογαεε. 807, 15 ἢ), ἂπ εγε-βαῖνε ἕοσ ἰεηᾶεσ 
εγεβ: δἂηὴ διἰυϑιοθ ἰἴὸ τς “ῬὨγυρίδη 
ρονγάες᾽᾽ υδεὰ Ὀν οου]δὲ8β οὗ τῆς ἕδτηουδ 
τηφάϊοδὶ βοῃοοῖ δὲ [δοάϊοςα (Ὁ. Β. Ρ. 
ἷ. 52). Τὸ [δε ΟὨγίϑαπ [ε808 ΒΌΡΡ ἴε8 
τπδι ἐπ! ρὨιεηπιοπε ψ ἈΙςἢ τῆς [εν γε Ἰουπά 
ἐπ τῆς ἴᾶνν (Ρ8. χίχ. 8); “πεσρα ἰερὶβ οογοπᾷ 
ϑυπε οσαρ το, ΤοΟἰΪγτίατη οου] 8" (Τγαεί. 
δϑέῤλγα ἴοϊ. 143, 2); “ ἀετθδ ᾿ερὶβ σοσγοπᾶς 
δυπὶ οδρίτ8, ἰογαυεβ οοἷϊο, ΤΟΙ γτία τη 
οΟὨ 8." ἵψαθκια Ε., [ο]. 156, 1). Τεὺς 
δε! πκπονεάρε οδη Ὀς ραϊπεά οἠἱυ ὉΥ 
δε Βεὶρ οὗ ΟΒείβε, ἐ.6.,ὄ π΄ τἴπε ργεβεηΐὶ 
οἂβε τηράϊδιεά ὃν ΟἸ τί βείδη ργορῆςου. 
{κε Νἱοῖος., τἰρπθοοι (Οοἱοςείαης, Ρ 44) 
ἰπίεγργεῖβ (πἰ8 δ᾽] ϑίου Ὁ (πε ᾿ἰρδὲ οὗ 
ἘΡΏ. ἱ. 8, ΟΟοἱ. ἱ. 27, ἃ8 ἃ τεῦυκε ἴο ἴδε 
νδυηϊεά ἱπιεϊ]εοίααὶ τγαβουγοε8 οὗ τῇς 
Οδυγοῖ; δυϊ (πεῖα ἰδ πὸ πεεὰ ἰυ8 τὸ 
πᾶστονν ἴῃς τείδσεποα. [{ ἰ8 ἴο ὃς οὔ- 
δβεινοά δὲ Ϊομπ ἄοεβ ποὶ τῃπγθδίεη [.80- 

εἰς., νᾷ., Ρε., Αηάκ, 

ἄϊςεα νἱἢ τς 1ο88 οὗ τηδίεσίδὶ νεα! 
(τ. Ῥίνχε Αδοίκ, οἰϊεὰ αὔονς οη ἰΐ. 9) ἰῃ 
οτάεσ ἴο πᾶνε πεῖ βρίγίτυ8] [π τενῖν. 

ες. το. Τῇῆε ριορῆεῖ πον τεϊεπιβ ἃ 
π||ε; τῆς σπυτορ δῶ 81}}} ἃ οδδηςς 
οὗ τὶ μείπρ Βεγθεῖ δυο ἃ τερτοοί 88. 
Ὧς δά8 ρίνεη ἰῃ ΟἸσιβι 8 ἤδηλε, δηὰ ἴδε 
ἀϊδοϊριπς ἰδ ἰηνοῖνεβ (παιδεύω, νἱάος 
ἔδδη ἐλ.) ἂγε σεδ!γ ενίάεπος οὗ αῇεςιίοη, 
ποῖ οὗ απιϊραϊδνυ οἵ γεϊεςείοη. ΤῊ ἰ8 με 
τοεϊποὰ οὗ οὐ δι ἰεᾶβὶ (ἐγώ, επιρμαῖὶς ; 
“ΝΜ Ἡδίανεσ οἴποβ ἀ0᾽}, τ ν Βοπὶ σεη- 
βιυγα ἄοεβ ποῖ πηεᾶῃ δοϑι γ. φιλῶ, τς 
βυδδεϊτυτίοη οΥἨ τμΐ8 βυποηυπὶ (ςοηίγαβε. 
ΗδεὍ. χίϊ. 6) ἕο ἰ!ς ΧΧ ἀγαπᾷ ἰΞ5 τε- 
ταλτὉ]ς ΝΣ γρὴν οὗ τῇς ἰαΐιεσς τειτη Β 
υϑᾶρε ἰῃ ἴῃς Αροοδί ; ἴδε οἵδες 
ϑαληοη ἐλέγχω καὶ ωιδεύω (ἐλ. Β, 
παιδ. ἡ, [,ΧΧ) 15 Ῥεουλδὶν οτπδῖε γαῖπεσ 
τῆδη ἃ ἀυρ!ςαῖε. Τῆε ἰονς οἵ ΟὨτῖδι ἔοσ 
δὶθ Ῥεορίε ἰ8β πιεπιίοπεὰ ἱπ πε Αροοᾶ- 
γρϑα ΟἡΪν δογα (νι ἃ ταπιπιβοθῆςα ᾿Γ 
ποῖ ἃ αυοίδιίοη οἵ Ο.Τ.), ἰπ ἱ. 5, ἀπά ἰῃ 
1, ο (Ἰποϊ δ πι811ν). [πὸ ἴδε ᾿αΐξεσ ρδβ- 
βᾶρε, ἴῃς ἀϊνίης ἧἶονε 8βιιδιαϊπβ ἀπὰ βαΐε- 
βυλτάβ ἴδοβε ψῆο δζς Ἰογδὶ; μος ἰξ ἰη- 

ἰςῖβ ραϊηῖα! νουπάβ ὕροη ἴπε ἀπυνοσγίὮγ, 
ἴο τοβαίο τηεῖς Ἰογαῖῖν. ζήλενε (ρτεΞ.)5 
8 δδδίι, μετανόησον (Δοτ.)--α ἀεβηϊ!α 
οὔληρε οποα ἔοσ 411. τῇς ςοπποχίοῃ 
(οὖν) βεετ8 ἴο Ὀε: ἰεῖ {πε ἑοτεξοίπρ τε- 
δυκε ορδη γοὺς εὐεδ δῖ οὔςε ἴο (δε πεεάὰ 
οἵ τερεπίδηος, δηὰ αἷϑο ἴο ἰδς ἕαςιϊ ἐπδῖ ἴξ 
8 τβα!ν ἴονε ου τὴν μαζί ψψῃϊςἢ ργοπιρίβ. 
τὰς ἴῃ ἴο ἐχροβὲ δηά ἴο ομδβίιβε γου; 
Βυς ἢ ἃ Βεη8ε οὗ τὴν ἰονίπρ οοποεγῃ, 85 
ΕἾ] ἃ8 οὗ γοὺυγ ονγῃ ῥ᾽ ἰρδι, βου! Κιίηάϊς 
δΔῃ εᾶρεῖ πεδὶ οὗ ἱπάϊρηαιίοη (2 Οος, νἱῖξ. 
αι, ἀλλα ζῆλον) ραϊπετίηρ ἱπῖο ἃ δπιε 
οὗ τερεπίαπος ἴπδὶ Ψ}}} δυτγη ἃρ ἱπάϊβετ- 
ἐῆςς πὰ ἱποοπείβίεπου (ο΄. ΝΜ είπεϊ, τ88 
[). Τδε ὑγρεηῖ πεεὰ οὗ ἱπιπχεάϊαϊς τε- 
Ῥεπίδηος γεβίβ ποῖ ΟΠΪΥ οπἡ ἴδῃς βρεςίδὶ 
Τδασαςίεσ οὗ ἴῃς τεπιρίδιίοη ἴο νυ Ὡς ἢ ἴδε 
Ἰοςαὶ ΟΠ γί βξδπβ ψψεσε βδυσουπιδίηρ (“1 ἰδ 
ἃ στελὶ γστᾶςς ἴο βΒηὰᾶ οὖ ἴπδὶ ψψε ἅσγε 
Ἰυκοιναττα, δυὰϊ νὰ ἀτὰ ἴοβι 16 νὰ ἄο ποῖ 
δοῖ νἱτἢ νίξους. [Ι{ 18 {κα ροίῃρ ἴο βῖδερ 
ἴῃ 186 βπονν, δἰπηοβῖ ἃ μ᾽ εδβαηῖ, {ἰηρὶηρ 
ἐεεϊϊηρς δὲ ἰδς δτβί, ἀπά τπεη---ἰοδὲ ἴοσ 

-π- π΄“ --.ψ.----Ὁ 
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ζήλευε οὖν καὶ μετανόησον. 20. Ἰδοὺ ἕστηκα ἐπὶ τὴν θύραν καὶ ἀ Αῃὰ “Γ 
κρούω᾽ “ ἐάν τις " ἀκούσῃ τῆς "φωνῆς μου καὶ ἀνοίξῃ τὴν θύραν, ἀδει ἔαίε 

διΐ, 

καὶ εἰσελεύσομαι ' πρὸς αὐτὸν καὶ ᾿᾽ δειπνήσω μετ᾽ αὐτοῦ καὶ αὐτὸς χκανί. 6,. 
μετ᾽ ἐμοῦ. 21. Ὁ "νικῶν, δώσω αὐτῷ " καθίσαι μετ᾽ ἐμοῦ ἐν τῷ “ΤΙΣ, 

χνίοΣ χχί. 
31 οτγίηρ “ Ὄρε " (αῤαγί), (). Ἰο8π χ.3. {6 η. χχνὶ. τ᾿, ΕΠ. [χἱϊ. 14:15. Με ες. 12, 5 
Ὡοτ,. (Αδδοιί, μέ Ρτ, 9. 3 ΤᾺ ΚΑΡῈ δὲ ἀνε νες ᾿ ὩΣ ΜΠΗῪ ΒΣ Μᾶαςς. Σ. 63, τ. κ. χχὶϊ, 30, ἃ τεαιϊηἰδοεηςε οἵ (ΟἹ. 11. τ, Ἐρᾶ. ἰϊ. 6) 

1 Βεΐοσε εἰσελευσομαι αὐὰ (Ηεὐταίβεϊς, ἱπεγοά. ἀροάοβίβ, χ. 7, χῖν. 10) καὶ 0, εἴς., 
Απάς͵ Ρχ. (ΤΊ., ΝῊ πιᾶγρ., Β]., Β8.): τς ἀρράγεπὶ δῦβεπος οὗ ακουσὴη τῆς φωνης 
μον και ἔτοπι ἴῃς τεχὶ υδεὰ Ὀγ Οτρ., ΗΙ]., ΕΡΙΡΉ. πιῖρδε βδυρρεβὲ ἴπδὲ τς ννοσάβ νεσα 
ἃ ἡδίυγαὶ ᾿που ρὮ (15 {μεῖς Ἔχος επὲ τεχίυδὶ διζεβίδίίοη βῃονν8) δὴ ΕΑ ψ᾽088 ὩΡρὸπ 
ἀνοιξη. 8. τεδάβ και ἀνοιξει ([ῃ.8 θερίπηΐπρ τῃε δροάοϑβίβ). 

ἐνεσ," Εδθεῦ), Ὀυϊ οὐ ἴῃς ἕδος τμαὶ τὨΐ8 
ντπίηρ 48 1μεὶς 1ἴδδὲ οἤδησς. 

Ψψεσ. 2οϑ. Τῆς ἰδηρσυᾶρε τερ81185 Οδηΐς, 
ν. 2 (φωνὴ ἀδελφιδοῦ μον κρούει ἐπὶ τὴν 
θύραν ἄνοιξον μοι, ἔοΓ ΠΟΠΙΕΠΙΡΟΓΑΓΥ 
ενιάδεηος οὗἨ ἴδε δ]]εροσγίςδὶ δε οὗ Οδη- 
τς] ε8 βες Ουηκεῖ 8 ποῖς οἡ 4 Εβάγδβ. ν. 
20 ἢ. δῃηὰά Βαδομειβ ραάα ἀ. Ταμπαΐέεη, 
ἷ, τοῦ, 285 ζ, 425, εἴς.) ἱπιεγρτεῖςά πὶ ἴπς 
εϑομδιοϊορίςαὶ βεηβε (γινώσκετε ὅτι ἐγγύς 
ἐστιν ἐπὶ δύρεϊε Μαῖχκ χίϊϊ. 29 -- Μαῖι. 
χχίν. 33) οὗ τῆς Ἰορίοῃ ἰπ [κὐκε χιΐ, 35- 
38 ὕροη {πε δβεγνδηῖβ ννδϊοπίηρ ἴοσ {πεῖν 
Ιοτά, ἵνα ἐλθόντος καὶ κρούσαντος 
εὐθέως ἀνοίξωσιν αὐτῷ ὑνμειουθοπ, 88 
Βεγα, δὲ στδηῖβ ἴποπὶ ἰηεπηδῖο [ἘΠ] οννβῃὶρ 
ν ἢ Ηἰπδεῖῦ δἀπὰ ταῖκεβ τἢς ἰεαδὰ ἴῃ ἴῃς 
ταδί). Το εδὶ ν τῆ ἃ ρεγβου τησδηΐ, ἔοσ 
8η Οτἰθηΐδὶ, οἴοβε οοπβάεηςς δηὰά δῇεο- 
τίοα. Ηδξεηςος ἔυτυτε δ1185 (ο΄. Επ. ἱχἱϊ. 14 
ΜΆΒ τερυ εν οοηςεῖνεα ἴο ὃς 4 ἔεαβι (ς". 
Ῥαϊπλδῃ ἱ.  α, Ο. 4α πὰ ΝοΪΖ 331), ΟΓ, 
85 ἴῃ [μὑκὸ χχίΐ, 29, 30 πὰ Πετὲ (οὔ, νεῖ. 
21), ἐεδβιίηρ δῃᾶ δυιμογίενυ. ὙῊΪ8 16}18 
δραίηβε (ἢς οὐδεν βε διϊγαςιῖνε Ὦγυρο- 
τη εδὶ5 πδὲ ἴπε ννοσάβ πλεγεὶν τεΐεσ τὸ ἃ 
Ρτεβεηΐ τερεπίαπος οἡ ἴδε ρᾶτὶ οἵ ἴδε 
Πμυγοῦ οἵ οὗ δοσηε ἰηάϊνὶ ἀν818 1η ἰξ (80 4. Ρ. 
ἂς Μνεῖτε, ΑΙ, ΥΝ οἰββ, ϑίπιοοχ, ϑοοιῦ), 88 
ἱξ Ομ σίβε ϑδουρῇϊς ἴο ὈῈ πο Ἰοῆρεσ δὴ ουΐ- 
δἰάδς δυϊ ἃ τνεϊσοτης ἰππιαῖς οὗ (ἢς Πελγῖ 
ψ Ἐυβίκίπ᾽Β δέδαρι αμὰ 1, δἰδε5, 8 95). 
Ὧς οοπίεχε (οἷ, 18 δπηὰ 21), ἃ ςοπιρατίβοῃ 

οὗ χνὶ. 15 ( ῖο ἢ τῆᾶὺ ἐνεη ἢανε οτὶρίη- 
ΑΙΙΥ 1αἰπ οἷοδβε ἴο ἱϊϊ. 20), ἀπά τῆς '᾿νογάβ οὗ 
118. ν. ο (ἰδοὺ ὁ κριτὴς πρὸ τῶν θυρῶν 
ἕστηκεν) ςοττοδοταίε (Π 6 δϑομδίοϊοριοδὶ 
ἱπιεγρτεϊδείοῃ (50 4.ρ. Ὀ ἐβιεσγάϊεςκ, Ῥῆείά., 
Βουββεῖ, Εοτδεβ, Βαϊοη, ϑινεῖε, Ηοἱιζ- 
τηδῃη), ὙΜὨΟὮ πιᾶκαβ τπΐ8 ἴῃς Δβὶ οδ]] 
οἵ Οἢτίβε ἴο τῆς. οὔυσοῦ ἤδη Πα ἀτγίνεβ 
οη τῆς δϑ8ὲ ἄδυ, που ρῇ Βεσε ΟΠ σίβε βίδη 8 
αἵ (πε ἄοοτγ ποῖ 88 ἃ [πάρε Ὀυϊ 48 ἃ {τἰεπά. 
Ἡξεῶηροα πο τεαίεγεηος ἰβ τηδάς ἴο ἴῃς ἰδία 
οἵ τἴοβε Ψῆο Ὁ"}}} ποῖ διϊεπὰ το Ὠίπι. 
[π ἰΐ, 5. ἀπά τό, ἔρχομαι σοι πεεὰ ποὶ 

ἢΔΡ8 ὃὈς6 ἐβο;διοϊορίοαὶ, βίπος ἴῃς οοση- 
1π 6 18 οοπάϊτ οη Δ] δηἀ βρεςίαὶ, δυὶ ἔρχομαι 

νΟΙ.. Ν. 

Ἐγ ἰἴ8ε} (11. 11) δηὰ ἥξω (1. 25) πιυδὶ Ὀς, 
ΨὯ1ε ἢ. 3 Ργο Δ Ϊγ 18 4180, 'π νιενν οὗ τῆς 
ςοπίοχι δηὰ {πε τ εἰ βίπι]Ὲ. Τῆς ἱπηπηΐ- 
πεηῖΐ τῆγεδί οὗ 11]. 16 'β ἰῇ υβ Ὀαϊαποεά ὃγ 
1π6 ὈγρέποΥ οὗ εϊ. 2οθ. Εογ ἴδ εϑομαῖο- 
Ἰορίοαϊ ἰδού ο΄. ἱ. 7, χνί. 15, χχί. 3, χχίϊ. 
7, 12. φωνῆς, ἱτωρί γίηρ ἴῃδὲ (ἰῃς νοῖςε ἰδ 
ΜΕ] -Κποννη. ΤῸ ρῥδὺ δἰϊεπιίοη ἴὸ ἰϊ, ἴῃ 
βρίῖε οἵ δε -εηρτοββπηεπὶ δηά ἀϊβιγαοιίοη, 
ἰβ οπς ργοοῦ οὗ ἴῃς πιοσγαὶ δίεγίπεββ 
(ζήλενε) ᾿ΒΙΟἢ πλεᾶπδ τερεπίδπος. Εοσ 
δε πιεϊαρδοσίοδὶ οοπίγαβι (γεβεοιίπρ ἴῃς 
εἴεσηδὶ ραγδάοχ οὗ ρτᾶςε) δείψεεη ἴδῃς 
ἐπιβγοπθὰ ΟΠτίβι οὗ 2: ἀπά (Πς δρρεαϊϊηρ 
ΘΟ σιβῖ οἱ 20, ς΄ ἴδε τεπιασκδῦϊε ραββαρε 
ἰπ 88ρ. ἰχ. 4, 6 ἔ., τὸ ἔ., ψῇεσε τυϊϑβάοπι 
βῆαγεβ αοὐ β ἴἤτοηε δηά ἀδβοεπὰβ το ἐοὶ] 
ΔΙΛΟΩΒ τπιεῃ; 4150 ϑεπεοδβ Ἐῤῥ. χὶϊ. 
(φυεπιδάπιοάυτη τδάϊ! 80118 σοπιιηροπὶ 
αυΐϊάεπι ἴετσγᾶπι, βεὰ ἰδὲ ϑυπὶ υπάς τρΐτι- 
πηῖαγ; δἷς δηΐσηυβ τη ρηυ8 εἰ βᾶοεσ οοη- 
εσβαῖυσ αυϊάεπι ποδίδβουπι, βεὰ δδεγεῖ 
οτὶ ρἰπὶ βυδε [ρος. ν. 6] : 1Π᾿|πς ρεπάεϊ, 
{Πὰς βρεοίδὲ ἃς ηἰτταγ, ποβίγίβ Ἰαπαυᾶπ 
τρο]οσ ἱπίογεβ). ΒΥ 86 γεβίγαιπί, πιο- 
ἀετγδιΐίοη, πὰ ραίΐεπος, νἱῃ τερασγά ἰὸ 
Ῥοδββεββίοῃβ, ἃ τῇδ Ὑ}}} θὲ βοπὶα ὧδυ ἃ 
ΜΟΤΙΩΥ ρατγίπος οἵ ἴῃς ἀϊνίπε ἐεδϑί, βᾶυβ8 
Ἐρίοιεῖυβ (Ἐπολὶγ. χν.): “αὶ ἢ γου 
τοῦς ἢ ποπε οὗ ἴδε ἀΐβῃεβ βεὶ δεΐογε νοῦ 
πη γέλωαν ϑασ ὶΝ ΤΑΝ τότε οὐ μόνον 
σει συμπ' εῶν καὶ συ ων. 
γε ι. ἐτ δώσω κ-ιτιλ., ἀν ἔβας 

ΟὨΓ5ι᾽8 τουδὶ ρονεσ δηὰ πάϊς] ἀΐ στ 
18 ἃ τενναγά ρσοβεγεά ἴῃ ἰδῆς ροβρεῖβ, δυξ 
7εβὺβ ἴπεγα (οἷ. Μδῖκ χ. 40) ἀϊδβοϊαἰπιςεά 
τΠϊ8 ργεσορδῖνθε. οὐ βίἤγοηε ἰδ ΟΠ τί βι 8, 
88 ἴῃ χχὶϊ. σ. νικῶν -- ἴῃς πιοταὶ ρυγίεν δηὰ 
Βεπβίνεπεββ (ο΄ 18 δηᾶ οἡ ἴϊ. 7) ΠΗ ἢ 
βυςοεοάδβ ἰῃ τεβροηῃάϊπρ ἴο ἔπε ἀϊνίπε Δ4Ρ- 
Ρελ]. Ἴδε βοῃεπιὰ οἱ αοά, Οἢτίβι, απὰ 
ἴδε ἱπάϊνϊάυα! ΘΟ τί βείδπ (οἷ. οἡ ἴϊ. 27) 8 
οδβαγδοϊεγίβεϊ δ! ]ομδηπίης (οἷ. ] μη χν. 
9 ἔ,, χνὶϊ, 10 ἴ.) χχ. 21), [ῃουρῇ Πέτα 88 ἱπ 
νεῖ. 20 (ςοηίγαβὲ Ἰοῆη χὶν. 23) ἴῃς 68- 
ςδαιοϊοριοαὶ εὐ ρ ἢ δβὶ8 τηᾶκεδ ἴδε ρᾶγαδὶ- 
1εἰ οπε οἱ ἀϊοκίοη σδῖμεσ ἴθδη οὗ ἐπουρθι. 

Τῆς βοορε δηὰ ννδύτηῖῃ οἵ [8 ς Ῥγοσῃ!βεβ 
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θρόνῳ μου, ὡς κἀγὼ ἐνίκησα καὶ ἐκάθισα μετὰ τοῦ πατρός μου 
ἐν τῷ θρόνῳ αὐτοῦ. 

ταῖς ἐκκλησίαις." 

ἴο [,δοάϊοελ βεεπὶ σαῖμες ουΐ οὗ ρίδος ἴῃ 
νἱενν οὗ ἴπε οὔυτο ἢ 8 Ροοσ τεϊϊ σίου, δας 
δεῖς 48 εἰβενῆειε ἔπε ργορῃεὶ 18 νυγϊεῖὶπ 
85 τηυοῦ ἴογ ἴπε σπυγοθεβ ἰῃ ρεπογδὶ 88 
ἴοτς τῆς ρασιίςυϊας οοπιπχαπίεγ. Ἧς βρεᾶδίβ 
ταῖς ἐκκλησίαις. ΤἼΙΒ οοπδίἀεγδίίοη, 
τοφεῖμες ἱ τὰς οἷοβε βεαυξηςς οὗ 
Ἰβουρδι ἰπ 190-21 ἰοσθίἀβ δὴν διίεπηρί ἴὸ 
ἀεϊεῖς 2ο, 21 88 ἃ ἰδίεσ εὐϊίοτίαὶ δάάιτοα 
(νε!Πμβαυβεη) οὐ το γεραζά 20 (21) ἃ8 δῇ 
ερίίορυς ἴο {πε βενεῃ ἰεϊίοιβ (1 τίηρα, 
Αἰογά, Καπιβαν) γαῖμα [ἤδη 25 δη ἴη- 
ἴερταὶ ρατὶ οἵ ἴδε [υδοάϊςελῃ ερίβιϊς. 
Θυο ἢ ἃ ἀείδοππιαπὶ ψουά Ὀς ἃ σταῖυϊ- 
ἴουβ ὕὑσεδο οὗ ϑυπηπιείγυ. Βυῖ, ψ δὶς 
ἴδεβε οἱοβίηρ βεπίθηςεβ ἅγε ποῖ 8 βοζί οἵ 

ἰῃ Ὠἰβ βδοσί ςϊδὶ ἀθεδίῃ: δπὰ ἱπ ἰἣς τ ρδιδ 
δηὰ ρείνι!ερεβ Ὡς Πε βεουγεά (Πεγεὶ 
ἴοτ ἴῆοβε οἡ ψῃοβε Ὀθ ΠΑ} Βε δὰ βυβετεά 
πὰ (τἰυπιρῃεα. ΤῊ8 ἰάελ, αἰσεδάυ βυρ- 
δεδβιεὰ ἰπὶ. 5, 6, 17, 18, ἴοτπι8 ἴῃ σα πίγαὶ 
ἔδεπιχε οὗ ἴῃς πεχὶ ογδοῖς. 

ΤΕς ἐκκλησίαι πονν Ρ488 οιἷι οὗ βίρβί 
1 τἰῃς νἱβίοπβ ἂς ονεσ.0 δυγίηρς (6 
Ἰδιζεγ ἰι ἰβ τῆς ἅγιοι νν»ῇο ἃγε υβυ}}ν 'π 
ενίάεπος, ὑπε1] ἑἰς ςο!]εςτίνε ἴετπὶ πόλις 
ἰδ ἐπιρίογεά ἴῃ τμ6 Άπ8] νἱβίοη (εν. {ἰϊ. 2). 
ἰδδ0 Κπονβ ποιῃίηρ οὗ δὴν οδίποὶς 

κλησία. Τὸ δΒιἰπιὶ ἴῃε ἐκκλησίαι δτε 80 
τΔΏΥ ἰοςδὶ ςοπιηηϊίεβ νὯο βῆατε ἃ 
ςοτησηοη ἰδ ἃπὰ εχρεοῖ ἃ Τοπιπιοη 
ἀεδιίην; {Πὰν ἅτε, 88 Καίϊίθηδυβο οὗ- 
8εῖνεβ, ςοϊοπίεβ οἵ δεᾶνεη, δηὰ βεάνεη ἰδ 
τπεὶς τηοι πε-οουπίγγ. ΑΓΕ ον ηρ ἴο 
Ο.Τ. «δϑοοίαιίοπθ, ρα ν ρεῖθρα οη 8.- 
οουπῖ οἵ ἴδε ἐξεϊπρ ἐδαῦ δη ἐκκλησία (1π 
τῆς ρορυΐας ασεείς βεηβε οἵ {πε ἰεπ) ἱπὶ- 
Ἰίεὰά ἃ οἷϊν, ]οδπ δβοπενθ (ἢΐθ το. 
ἧε αἶδο ἰρῆογεβ (πε δυϊμογιν οὗ δὴν 
οβῆοίΐα!β,; δε τεϊ βίου β βιϊυδτίοη ἀερεηάβ 
ρου τῆς ῥγορῃεῖθ, ῆο ἃζε ἰπ ἀϊΐγεοι 
τους ἢ αοά ἀπὰ τπγουρῇ νΒοπὶ [Βα 
ϑρίγι: οἵ αοἁ σοπίτοῖβ ἀπά ρυΐϊάεβ ἴδε 
ϑαϊπίδ. Ὑμεῖς ψνογάβ ατὲ Οοαβ ννοσγάβ ; 
τῇ ςϑη βρελὶίς δηὰ ντίϊα: ἢ δὴ 
Δυϊδοτῖν ὙΠΙΟΒ ἐπδῦ]ε8 τῆεπὶ ἴὸ ΒΆΑΥ, 
Τὰπς ταΐέλμ ἐπε ϑῤίγὶἐ. Οπῖγ, ψ δ 16 τη 
δε ςοηίοπιροσαῖυ [ἰτεγαΐυσε οὐ ΟἾγίβ8- 
εἴδη (πε ρῥγορῃεῖς οὐμοοῖκ ἐπιῦγαςεβ 
εἰἴδες ἰἢες πεεά οἵ ογραπίβδιίοη ἰῇ ογάεγ 
ἴο πιοεῖ ἴῃς οδ86 οἵ οῆυγοπεβ νυ πο γα 
βολίίεγεὰ ονεσ ἃ ψγἀς δεὰ δπά Ἴχροβεά 

22. Ὁ ἔχων οὖς ἀκουσάτω τί τὸ Πνεῦμα λέγει 

ἴο ἴδε ἷε8 οὗ υπδυϊῃοσίβε ἰεδάεσα 
(Ραβίοσαι Ἐρίβιϊεβ ἀπά ἱρπδιΐ 8), ος οοπ- 
τεπιίοη διποηρ ἴπε οΠος-θεδγεγα {δεσα- 
ϑεῖνεβ (ἃ ϑυτε βίψηι οἵ ἴῃς επάὰ, Α:-. 1:α. 
ἰϊ. 2ὸ 4), 1ομπ᾿8β δροζᾶίγρθε βίδπάβ 
ΒΕνΈΓΕΙν ἄρδει ἴτοπὶ εἰἴπεσ τηϊεζεβέ. 

Νοτε οη ἱ. οοἷϊ. 22. εὲ δανε πο 
ἄδλία ἴο βου» μεῖμεσ τμ6 βενεη ἰεἰΐοτϑ 
οὐ δάάγεββεβ ὄνεῖ εχίδιεὰ ἴῃ βερδγδῖὶς 
ἔοττα, οὐ ἡ μεῖδμε ἰΠ ΕΥ̓ Ψνετε υτἰεεη Ὀείογε 
ογ δίτεσ ἴῃε τεϑὶ οἵ ἴῆς νἱβίοπβ. ΑἹ] ενΐ- 
ἄεπος ἴογ δύο Πυροίμεδεβ ςοπβίβίβ οὗ 
4υδδβὶ-ΤεΆβοπϑ ΟΥΓἨ Ὼ Ργεοαγίουβ πυροΐμεβεβ 
Ὀαβεά ου ϑοπὶὲ ἃ ῥγίογὶ ἰβθοῖν οὗ ἴδε 
Ῥοοκ᾽Β σοπιροβί(ίἼοη. ὙΏε γτεδὶ ῥγοδᾶ- 
ὈἰΠπ εν ἰ8 τμαὶ {πεν πενεσ μδὰ δὴν τόϊς οὗ 
ταεὶς οσσῃ ἀρασὶ ἴτογῃ 118 Ὀοοίς, υξ ψψεσα 
νυτίδη ἕο τποὶγ ῥγεβεηῖ ροβίἰΐοη. Αβ 
τῆς Κοτηδη εζηρεγοσγβ δ ἀγεββεὰ Ἰεϊζετβ τὸ 
τῆς Αδβίἰδεὶς οἰτἰε8 ογ σογρογαϊίοπβ (ἴδε ἰη- 
βογίρείοηβ τηεητίοη αἱ ἰεδϑὶ δίχ ἰο Ερἤσδιβ, 
βενδῃ ἴο Ρεγβάπιοϑ, ἴἧγες ἴοὸ ϑηιγτηᾶ, 

ΌΥ εἰς.), 80 ]εβυ8, ἴῃς ἴγὰς [ογὰ οὗ τδς 
᾿Αδβίδεὶς σῃυτοῦ 8, ἰδ τεργεβεηίε 85 βεηά- 
ἱπρ οοπιπηυηίςδιίοηβ ἴο ἔπθτ (ς΄. Ὠ εἶδβθ- 
ταῶπη δ Σΐϊολέ υονι Οξίση, Ῥρ. 274 [.. 
Τῆς ἀεὶέ ος λέγει “Ψἰ ΚΑ 1ῃς [τὲ- 
Ῥεῖ] πηεββᾶρεβ ορδῆ οοσσζεβροπάβ ἰο ἴῃς 
τλοτο Ὁ ̓ἰοαὶ τάδε λέγει οἵ [ἰΐ. 1, εἴς. 
Ἑδο οὗἉ (ἢς δροοαϊγριεὶς ςοτητηυπιςδιίοηβ 
ξοϊ!οννβ ἃ ἔαϊ τὶν φεπετζαὶ βοβετηςβ, δἰ που ρἢ 
πῃ τῆς ἰδίας ἔους ἴῃ ἀρρεδὶ ἴοσ διϊεηείοη 
ξο ον (ἰπϑιεδά οὗ ρτεοςεάϊπρ) ἔμ τηγϑβεῖς 
Ῥτοπιῖβε, Ὡς τμε ἱπιρεγαῖίνα γεῤεηέ ος- 
ΟυΓΒ ΟΥἿΪΥ ἰπ ἴδε βτϑὲ, τεϊγά, Αἴτὰ, δηὰ 
βενθηῖῃ, {8ε οἴει σμυτοθεβ τερεϊνϊηρ 
ταῖϑα σαῖμεγ ἴδῃ σεηῆϑυγαε. ΤῊ δγίϊ- 
οἷα] οἵ δυγηγηεῖσι αὶ διγδηρειηθηῖ, νν Εἰ ἢ 

ΤΩΔΥ ὃ6 ἰτδοεὰ ἰπ οἵ τεδά ἱἰηῖο οἵδες 
ἀεῖδιῖβ, ἰδ 8 ομαγδοίοσίβεὶς οὗ (ς ψῇοὶς 
ΔΡοσΔΪγρβα 48 ἰβ ἔδε βι}]ε ψνΒιοἢ-- ἤδη 
τε ἀϊδετεπος οἵ τορὶς 8 ἰᾶκεη ἱπίο δο- 
Ἄοουηῖ---οδηποῖ ὃς δαϊά ἴο ἌἜχμίδις ρεουδὶ- 
τἰεἶεβ οἵ ἀϊοιτίοη, βυηΐαχ, ος νοσοδθυΐδυ 
Βυβῆηοϊεπε τὸ δεν (6 τεϊερδιίίοπ οὗ {π6 
βένεῃ Ἰεζζεγβ ἴο ἃ βεραγαῖε βδουῦγοαε. Ενεῃ 
ἰδ νι τίδη ὉῪ ἀποίδενς μαπά οἵ ογίρί πα! 
ςοτηροβεὰ 88 ἃ βερᾶγαϊε ρίεος, [πεν τυυϑὲ 
δᾶνε Ὀδεη ψνοσκεὰ Ὄνεσ 80 [ποσοῦ ΑΪΥ ὉΥῪ 
τῆς ἤπδὶ εἀὐϊϊοτ δπὰ διιϊεὰ 80 δριΐν ἱπίο 
τπς ξεπεγαὶ βοθεπιε οἵ ἴῃς ψβοῖς Αροοᾶ- 
ἴγρβε (οὖ. ει 6. ἰἰ. 7 τε χχίϊ, 2, Χ4.) το; ἰΐ. 
ΙΙ τα χχ. 16; ἰΐ. 17 -ιι χίχ. σ2; ἰΐ. 26 - χχ. 
4: ἰἰ. 28 -Ἢὁ χχίΐ. τό; ἰϊϊ. 5 τὶ νἱΐ. 9, 13; 
1ἰϊ. 5 τὸ χίΐ!. 8, Χχ. 15 ; ἰϊϊ. 12 τα χχί, σἵο, 
Χχίΐ, 14 ; ἰϊΐ, 2Σ τ ἱν. 4; ἰἰΐ, 20 --ὶ χίχ. 9 ; 
εἰς.), ται ἐξ 18 πο ἰΙοῆρεσ ροββίϊε ἰο ἀϊ8- 
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τὐϊδηεὶς 1πδπὶ (ος {πεῖς πυοευδ). Τῆς 
βρεοὶαὶ ἰγαῖτβ ἰη τῆς οοποερίοη οἵ ΟὨγίβε 
ἅτε ταδίη!γ ἄς ἴο ἴῃς ἔδοὶ παῖ ἴῃς νντίτεῦ 
ἰ8 ἀεδιίηρ δε αἰπχοδὶ Ἵχοϊυδίνεϊυ τα 
ἐδεβηπεῖ γεϊδείοη οὗ [6βυ8 το ἴῃς στο ΕΒ. 
ΤΠΕΥ γε βεϊάοπι, ἰξ ὄνεσ, τῆοσγα γϑδὶ εὶς 
οὐ οἰοβες ἴο τῆς πιεββίαπὶς οδίερογιεβ οὗ 
ἴθς ἂρὲ ᾿πᾶη 18 εἰβευνῆετες ἰδς οδδε 
τδγουρδουϊ {πε δροολῖγρβε; δπηά ἱξ {με 
ταλι)ογαγη οὐ [ἀδίβηλ ΟΓΥ (48 νψγὲ τηΐϊρβὶ 
τῆοσα οοσγεςεῖϊν 8αυ)ὴ οὐ δυτιᾶη πδίυγα 8 
ποῖ ΠΟΙ τα πϑηχυϊοά ἱπίο ἴῃς ὨΟΠΟΥ οὗ 
ΟἸὨἸ τβείδη Ομ εῖτυ---ὐν ἢ 8 Βοάσοον βὰ- 
Ῥείδίπρ' υπάετς ἰῃς οἰτουπιβίδηςεδβ---γεῖ ἴῃς 
ΤΩΟΓΑΙ ἀπά πιεπίδὶ βιδίυγε οὗ ἴῃς νντιϊες 
Ἄρρϑδτβ δ ἢε 18 βεῖ ὑδβίάε 80 ρονγεσίυϊ 
8 ΘουηΒο]οῦ ἴῃ βοπὶς τεβρεοῖβ 88 ἴῃς ἰδίας 
Ιφηδλυβ. Ηκσγε Ιοῆη ἰβ αἱ [ἷ8. ἔμ] 
Βεῖρῃι. Ης Τοπιδίπεβ πιογαὶ ἀϊβοίρ! πα 
δηἃ πιογᾶ] Ἔπιδιυιβίαβηι ἰη Ὠΐβ ᾿π] ποῖ Οη8. 
Ης δ668 (ἢς σεηίγαὶ τπίηρθ ἀπά υὑγρο8 
Ἵδετῃ ὑροῦ πε σμυτοῦεβ, νἱιἢ ἃ δἰπραΐατ 
ῬοΟΨΕΙ οὗ τεπάἄογποϑβ 24πᾶ βδζοᾶδβη), ἰη- 
δἰρας δηὰ ζογεβίραι, νεβείαεπος ἀπά τε- 
Ῥτοδοῖ, υὑπάδυπιοα (Δ 1Π]π 658 ἐπ τεῦυΐς 
Δηά ἃ ρεπεουβ γεδάϊπεββ ἴο τηδτὶς ννῆδὲ 
Βς τῆϊηκβ ἀγα τῆς πηετίβ 248 νγῈ}} 88 τῆς 
(ΑἸἸπρ8 ἀπά ρεγίἰβ οὔ ἴῃς σοπιπιαη τε. 
Τς πεεάβ οὗ ἴδε ἰδιίοσ ἀρρδᾶῦ ἴο δανε 
Ὀδδη ἐννοΐοϊά, Οπε, οὗ να ϊο ἴμεν ννεγα 
ΘΠΥ ςοπβοίουβ, Ψψὰ8 ουϊνατά. Τῇε 
οἴδες, ἴο ψνῃίοῆ {πον ψψεγε ποῖ πεσεῖν 
αἰἷνε, ψὰ8 ἱπνγαῖά, Τῆς ἴογιμοσ 8 σωεὶ 
ὉΥ Δλῃ δϑϑυγᾶπος ἱμδὶ ἴῃς βίγεβϑϑ οἵ ρεῖ- 
βεουκίοη ἰπ {πε ῥγεδβεπὶ δηὰ ἰπ (ες ἱπ)- 
τηβάϊδϊε ἑαΐυτς νγὰ8 ὑπάος Οοά᾽ 8 οοπίτοὶ, 
υηλνοίάδο]ς δηὰ νεῖ Ἴπάυγαδίε, Τῆς 
Ἰαϊίεγ ἰ8 πλεῖ ὉΥ ἴπε δῆβνγεσ οἵ ἀϊδβοὶρ!ης 
δηά ολτγεζαὶ ςοττεοιίοη ; ἴῃς ἀεπιδηὰ ἔος 
Ῥυσιν δηὰ Ἰογαῖεν ἰη νίενν οὗ βεοσεὶ εὔζοσβ 
πὰ νἱίοοβ ἰ8 τεϊϊεγαίεά ὑθ ἃ Κεεη 
βαρδοίϊυ. ἴῃ ὄνθσυ σᾶθε, ἰῆε τηοῦνεβ οὗ 
ἔδει, 8ῃλπιε, "οδίδς5ε οδἰέρε, πὰ ἴῃς |ἰκο, 
διε οσγονπθεὰ Ὀγ ἂη ἀρρϑβᾶὶ ἴο βρί τίει] δγη- 
δικίοη δηά Ἰοηρίηρ, πε οἱοβίπῃ ποῖε οὗ 
ἐδοἢ ερίδβιϊς τπὰ8 βιτικίηρ τῇς Κεγποίς οὗ 
νῆαϊ (οἱονθ τπτουρβους τῇς ψΠοῖς 
Αροσδῖγρβα. [πῃ ἴοσηπι, Ὧἃ8 ΨῈ]}1 δ8 ἰῃ 
ςοηΐεπῖ, ἐδ ὕϑοενθη ἰοιοτβ ἂσα ἴῃς πιοϑὲ 
ἀεβηϊιεἰγ Ομ βείδη ρασγὶ οὗ τς Ῥοοκ. 

ὙΤμε δβοεπα ποὺν ομδηρεβ. ΟὨγίβι 1ἢ 
ΔΟΙΒΟΥ ον δὶβ οὔυτομαβ, δηὰ τῃς 
οὔυσομοβ ἢ πεῖς δηρεῖβ, ρᾶ88 ἀννᾶν; 
ἃ ἔγτοβῃ δηὰ διηρίες ἰδῦίθαὰ οἵ τς 
νἱβίοα ορεπβ (οἷ οπ ἱ. 190), υϑδετίης ἴῃ 
τῆς ἔστυτε (νἱ.χχὶϊ, 5), ψΒἰςἢ.---Ἔ ἀϊθ- 
«Ἰοβεά ὃν αοά τπτουρὰ ΟὨτίδι (Ϊ. 1)---ἰβ 

. ὅν 
χνϊϊι. τ, 
χίχ. σ, τ'. 

Ῥτείδλοεά Ὁγ ἃ βοίεπιη Ἵχῃϊδίεοη οἵ αοά 8 
Βυρτεπίδον ἂπὰ ΟἸγβι δ ἰῃάἰβροηβδῦία 
Ῥοβίξίοπ ἱπ τγανεϊδιίοη. ἴπ Αρος. Βασ. 
χχίν. 2 τῇς δεεῖ [8 τοϊά ταὶ οχ τῆς ἀδυ οἵ 
)ιάρταεπι με δηά δ΄8 οοπχραπίοπμβ ὅγε ἴο 
8ες “τῆς Ἰοηρ-δυβετίπρ οὗ ἴῃς Μοβὶ Ηἰρὰ 
ΜὨϊοἢ 48 Ὀεεη ἰπγουρσδουΐ 41} ροηεζα- 
ὕοπβ, ψ8ο 48 ὕεεῃ ἰοηρ-ϑυβογηρ ἴο- 
ννατάβ 411 τἴοβε Ῥογῃ δῖ βίῃ δηᾶ γε 
τὶ ρῃίεουβ.᾽" Ης τπεη 86εῖκβ δῃ δηβινεσ ἴὸ 
τς αυεβίοη, “ Βυξ ψῃδῖ Ὑ}}1 Πᾶάρρεη 
ἴο ΟἿἱγ ἐπεηχίεβ 1 Κπονν ποῖ, δηά ψῆδπ 

τολῖ ρδίΐεπος 
τοννατὰβ [ἷ8 ρεορίαβ, Τῆς ριορβεὶ ἰβ 
ποῦν δάπιϊιἰεὰ ἰο ἴῃς Βεδνθην σοποῖανα 
ψβετα (Ὀν δὴ δάδριδιίίοη οὗ ἴῃς γαδρίπὶς 
ποιϊίοη) αοά τενεδῖβ, οσ δ ἰεαϑὲ ργεράᾶγεβ, 
δίβ ρυγροβϑεβ δαίοσε εχεσυτπρ ἴδεπι. 
ΟΒδρίεσ ἱν. ἀπά Ἵμδρίεσ ν. ᾶἅγε Ἴσουπίεσ- 
Ῥᾶγίβ; ἰπ ἰδῇς ἴογσπημεσς αοά ἰἢς Οτγεδῖοσ, 
ντὮ 8 ῥγαῖϑε ἔγοσῃ ἤεάνεηϊν Ὀδείηρβ, 
ἰδ ἴῃς οεηῖσαὶ ἤρυτε: ἱπ τῇς ἰδῖίες ἴδε 
ἱπίογεδὲ ἰβ οουββεάᾶ ὕροῦ ΟἾγίβὲ τῆς 
τεάδεπιεσ, ἢ δἰ8 ὑγαῖίβϑε ἔγοπιθ {πὸ 
Βυπίᾶη ἂπὰ παῖυγαὶ ογεδίίοπ 848 ννεὶ!. 
Ομδρίεσ ν. ἔιγίπες Ἰεδάβ ονος ἱπίο (ἢε 
Βγβὲ βεγίεβ οἵ Ἴνεηὶβ (δες βενεὴ 5688, 
μυδον ΜΏΙΟἢ Βεγαϊά τῆς ἀέπομενισμ. 
Ἡεποείοσι ἢ 9688 8 γτεργεβεηϊεὰ 48 ἐλε 
1 ανιδ, αοιϊΐϊηρ Ὀὰϊ πανογ ΉΉΡΕΙ τπὲ]} 
πῃ τῆς ερίοσας (χχίϊ. 6-21) τς δυῖδογ 
τενετῖ ἴο ἴῃς ΟὨτγίβιοϊορίοδλὶ βιδπάροίης 
οὗ ἰ.-ἰἶ, Νείξδες τὴῖϊβ ποῦ δὴν οἵδεγ 
ξελίυτα, δονενεσ, 8 βυβηςίεπὶ το ργονς 
τοδὶ ἵν.-ν. τέρτοστηι ἃ ]ενίβῃ βουγος 
εἀϊιεὰ ὉΥ 4 ΟὨτίβιίδη ; [6 μος ρίεος 
6. ΟἸτβδη δπὰ ποπιορεπεοιβ (ϑαδδίϊες, 
ϑοδδη, Βουββεῖ, Ῥβείάετεγ, ΥΝ εἰ μαυδεπ). 
ΟΠμδρίεσ ἰν. ἰ8β ἃ ῥὑγεϊ πλίηασυ ἀςβογίριϊοι 
οὗ ἴῃς πεάανεηΐν οουτί ; Οοά᾽ συγ 
ἴἄσοης στ ἃ στδαη πἰπιρυβ Ὀεΐπρ βὺτ- 
τουηάεά Όγ ἃ βεπαῖε οὗ πρεσβύτεροι ἀπά 
τηγβίεσίουβ ζῷα. ϑενεὴ (ογοθεβ θυγη 
Ῥείοσε ἴδς ἴἄγοπε, Ὀεβίάε ἃ ογυβίδὶ οσεᾶη, 
ΨὮΠῸ ἴτοτα ἰξ ἰββυε ἤλβῃεβ δηδ ρεδ3 δο- 
οοτηραηϊοά ὈΥ 4 οοδβϑβεΐεβθ ᾿ἰτυγρν οἱ 
δἀοτδοη ἴτοπι ἴῃς πρεσβύτεροι ἀπά (ῃς 
ζῷα, »ο ψοσβδΐρ υἱτἢ ἃ ταγίμηνίς ἐπιο- 
τίοη οὗ αἵνα. 

ΟΒΠΑΡΤΕΚΊΝ. -νες. τ. μετὰ... ἰδού 
ἱπισοάυοίη, 88 ἀδυδ] ἰῃ ἂπ ἱπάερεπάεπι 
οἴδυβε (ἱπεϊεδά οἵ ἃ εἰπιρῖς δοουβ., Νίς. ἰΐ. 



376 ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ἸΩΆΝΝΟΥ ἵν. 

«(7.. Κίηξε μετ᾽ ἐμοῦ, λέγων, ““᾿Ανάβα ὧδε, καὶ δείξω σοι ἃ δεῖ γενέσθαι μετὰ 
χχίΐ. 10. 

Γ(ΟΓΊοραΙ ταῦτα Ἢ Δ, εὐθέως ἐγενόμην ἐν πνεύματι " 
Ἷ 

ἘΜ φιοοα") καὶ ἰδοὺ " θρόνος ᾿ ἔκειτο ἐν τῷ οὐρανῷ, 

Τονπία: καὶ " ἐπὶ τὸν θρόνον " καθήμενος ᾿ 
29. εἴς. 

ε Ξεὰ ἴῃ 
Αρος. ψ τὰ ΚεΏ., ἀδί., διά δος. ἰπάϊετεηιγ. 

1ᾧἃὕΤΒς λεγονσα οἵ ΞΡ, Ι, 92 πιᾶγρ., Ατεῖδ., εἴς. ἰ8. 4 Τφοττεοίίοη οὗ οτίρ. λέγων 

ΝΝΓΑΟ, οἷοι, Απάς, οἀά, [απ αννϊανατά οοισέγ. αὐ φησι το γα ἷ Ὁ φ΄. Νἵε. ἴ. χα, 1}. 

8 ἴ,, 31, 173, 174. ἴο ΨΨῃϊοΙ δε τενεγίβ ἰπ 
νεγ. 4) βοπὶε ἐγεβϑῇ δηὰ νεῖ μιν τενεϊβιίοη ; 
Ιεβδεῖ Ῥῃδβεβ ἂς μεσγαϊ ἀεὰ Ὀγ ἴπε βίπηρὶ ες 
καὶ εἶδον. ΤῊΣ ρῆτγαβε ἱπάϊοδίεβ ἃ ραῖιβε, 
ψὨϊοἢ οὗ οουγβε τᾶν πᾶνε οονεγοά ἄλγε 88 
ψψῈ}} δἃ8 ἕουζβ ἰπ ἴδ οτὶσίπαὶ εχρεσίεηος οὗ 
δε δεεσ, ἰἔννε δββυ πα ἴπ δῖ δἰ ν]βίοἢ 8 σάτα 
τη ἴδε ογάεσγ ἰη ννϊο ἢ ΠΥ ἃτα τεοογάεὰ, 
Ηξε ἰ8 πο ἰοηρες ἴῃ ἴδε ἰβίαπά Ὀαϊ υρ δὲ ἴῃς 
ξαῖεβ οἴμεδνθη. ἴῃ δἰβ σάπος, 8 Βελν θην 
νοΐος Ἵοοπιεβ δῇε δε [π88 βεεη---ὔἰοῖ 
Βεᾶνεη ορεπθά (ὃς υδυδὶ δροοαδϊ γριὶς 
δηὰ εςβίδιίς δυπιῦοῖ, ε.Ρ. Αοἴα χ, τ 
νἰβίοῃ, χὶ. 5, Εζεῖς ἱ. σ, Μδῖῖ, 1]. σχό, Αρ. 
Βδσ. χχίϊ. τ) δυϊ--- ἄοοσ βεὶ ορεῆ (γτεδάγ, 
ορεηςά) ἱπ ἴῃς ναυϊὲ οὗ ἰῃς πιγβίεγίουβ 
ἀρρεσ νοῦ] ψνὩϊ ἢ ἑογιθὰ Οοά᾽β πουδβε. 
Ἰἥκα οΠΠονν8 ἴδ γαρίυγε (Πίος ἰη ἱ. 9 
Ῥτεοεάεβ ἴῃς νοῖος). Τῆς ΨΠοΪς νἱδίοη ἰδ 
φοτηροθθᾶ ὈΥ ἃ πιᾶῃ ἐλπιϊ ας νὰ ΟΟΤ. 
σοΡἤςΟΥ, ἴῃ ϑειίεὶς βῖγ]ς : βῃογί οἴδυβεβ 
ἰηκεά ὃὉγ ἴῃς πιοποϊοπουβ καί, νν»ἱτἢ Ππ||Ὸ 
οζ πο αἰϊεπιρὶ πιδάς δι εἰδδογαϊίοη οὗ ἃν 
κιπά, Ὑταῖϊβ ἔτοπι [Ὡς ᾿μεορῆδην οὗ αοὰ 
88. ἃ πιοπδγοῖ, βυττουπάφἃ ὉΥ ἃ {ἰρὶς 
οἰγοῖς (Δ τῆς ἰτῖρὶς οἶγο!ε βυττουπάϊηρ 
Αδυγαπηαζάλ), ἂς ὈϊΪεπάεά νυ ἰγαϊτβ 
ἄγαν ἔοπὶ ἴῃς [ΠεορἤᾶηΥ ἰπ πδῖυγα. 
Ἴδε ογάϊπαγν [εν δἢ οοποεριίοη (αἰτὄτες, 
ἷ, 365 4) τεηάφὰ το τεραγά αοά 88 τῇς 
του] ῥγίεβε, ἰο ννῆοπι δηρεὶβ τεπάεγοᾶ 
ςςᾶβαϊεββ ἰενί εἰ 8] ργαῖβε ἀπά βεγνίος (οὐ 
Αρος. ἷν.-ν.), οὐ 348 ἃ ρἱογ βεά γα δὶ νῆοβε 
δηρεῖβ δοῖ 48 ἱπίεγργείεγβ οὗ ἴδε πεᾶνθηϊν 
ταγβίογιεδ ἴοσ πῆδη (ὡ( ἄρος. χ. δηὰ 
δροοαϊγριεὶς ᾿τεγαίυσε τθ ρδηογαὶ τυ ἱτἢ 118 
δηρεῖϊὶς οἰςετοηςβ). [π ἴδ δενεη πεανοπδ 
οἵ Ομαρίρα, τ2ό, ἴῃς τηϊγά ἰβ τῇς ρίδος 
ψεγε “τῆς πα] Πδίοπεβ ρείπὰ πηδηπᾶ ἕος 
με τἰρῃίεουβ᾽" (8, ᾿ἰχχνὶ!. 23, 24, οἵ, 
Αρος. τ. 17), νὩ 186 ἰπ ἐδ ἔουστ ἂσα ἴῃς 
Ὠδανοηἷν ]εγυβαῖεπὶ (ο΄. Αροο. χχί. το) 
δηὰ τῆς ἰεπιρῖε (ρος. χν. 5 ἢ) δπά 188 
δἰίασ (ρος. νἱϊ. 3 ἢ) ψβεσε ἰῆς ρτεαὶ 
Ῥτίπος Μίςμδεὶ οἤεγβ ἀη οθεγίπρ, δὺς ἴῃ 
ἴδε Β΄ τῆς πιϊηἰδιετίπρ αηρ εἶδ, τνῆο βίης 
(οὐ 8 ρτγαίβε Ὁ πίρῃιϊ, ἂγὲ βίίεπε ὉῪ ἄδυ 
τὸ Ἰεῖ [8γ8 618 δἀοσγδιίοη γίβε ἴο {πε Μοβὲ 
Ηἰμἢ (δεαῈ ου νεσὶ 8). ἀνάβα ὧδε (οὐ 

ἴδε οοπιπιοη ρῆγδβε, ἀναβαίνειν εἰς τὸν 
οὐρανόν, οὗ ρμΡεπείταιίοη ἱπίο Βδᾶνεῃ) 
τουβίεγ 68), ἔγοπὶ Εχοά. χίχ. σό, 24, φωνὴ 
τῆς σάλπιγγος ἤχει .. εἶπεν δὲ 
αὐτῷ Κύριος. . . ἀνάβηθι. ΑΒ ἰη ἴδε 
ΟὟ. τδς τενεϊδιίοη ἰ8 νους παῖε βροη- 
ἰδπεουβῖυ, Ψεγεδβ ἰῇ ἰγδπίδη ἰπθοΐοοσν 
(6... θ΄ τᾶς Ννεπάϊ δα) “ἰι ἰδ τῆς νυν οὗ 
τηδη, ποῖ ἴῃς νη}} οἵ ἀοά, παῖ ἰβ τδε 
ἢγϑὶ οάυϑε οὗ ἴπε τενεϊδιίου ᾿ (Παττλαβ- 
τεῖεσ, 5. Β. Ε. ἵν. Ρ. ἶχχχν.). Ὑδε βεεσ 
ἄοεβ ποῖ επίθσ ἴδῈ ἄοος {{Π] δες ἰβ 
οα]εά; το ἵκζπονν τῇς ἀϊνίης νν}}} 18 τ8ς 
ουΐοοτης οὗἨ τενεϊδιίοη, ποὶ οὗ ἱπαυΐγυ 
οΥ βρεουϊδεϊνε ουτιοβίεγ (βἰπιας ἰάςα ἰπ 
Σ Οος. ἰἷ. 9). Ἐποοῆ (χῖν. 9 1) αἷβο ἄοεςβ 
ποῖ δηΐεσ {πε ραῖδες οὗ αοὰ ψ τῇ 5 ἤτγε- 
εηοίτειϑά ἐν δι ὗν ἰδ ὕπο ἐν Ἰὰς 
ΟΡεη ροτίδ]β "ἃ δ'ρῇ τἤτγοπε, ἐ 
αὐτοῦ ὡσεὶ αρυστέλλινὸν .... καὶ 
χερονβίν.. . . ἀπά ἔτοπ! ὑπάδγπεδιῃ 186 
ἔτει ἴἤτοης οδπὶς βίτεδπ)β οἵ ἢλπιχίηρ 

6 80 (δαὶ 1 οουἱά ποὶ ἰοοῖίκ ἐδεσζεοη. 
Αηὰ ἴδε ρτεδὶ ΟἹοσυ βαῖ τπεγεοη δὰ δἰ8. 
ταϊπηθηΐ βῃοῃς πιοῖς Ὀτίρ μον τμᾶπ τῆς 
βυη δηᾶ ννὰ5 ΜὨϊεΙ τπλη ΔηΥ 5πον." Ης 
ἰ5 Βπδ ιν οδ!οἀ Ὁγ αοά ἴο ἀρργοδςῖβ ὕυϊ 
ποῖ ἴο επίες. ΟΡ ΑρΡ. Βασ. 1ἷ. σι, Τεςί. 
Σευΐ. ν, “" ἀπὰ ἴἰῆε δηρεὶ ορε;ςεά ὑπίο τὴς 
τς ραῖεβ οὗ πεᾶνεη, δπά 1 βὰν ἴῃς ΒοΙν 
Οπε, (δὲ Μοβὲ Ηἰρἣ, βεαϊεὰ οὐ ἰῃς 
τσοπς"". 

νεῖ. 2. Α ἀτεβῆ νᾶνε οὗ δἼβίδβυ 
οδίομεβ υρ ἴῃς βεεσ. εὐθέως... πνεύματι, 
τερβδιίίηρ ἱ. το, ποῖ θδοδυβςε ἴδε δυῖΐδπος 
μδὰ ἔογροιίεῃ δΐ8 ὑγονίουβ βιδίδπηεηξ, 
πὰ 581}}] [ε88 Ὀδοδυβε ἃ πενν βοιγος δε ξὶπβ 
Βετς (νΊβο μετ), θὰξ βίτηρὶν Ῥεσδυβε Ἔν οῖν 
βυςςοδδὶνα ρῆδβε οὗ Πἰ8 ϑρίγι:-σοπβοίουδ- 
688, ἜΝΕΙΥ ΠΕΡῚ Δ΄οαβ8 οὗ δοϑίδϑυ, ννᾶ8. 
ςοπεοίἀεγεὰ ἴο Βὲ ἔπε τεβυϊὶ οἵ ἃ ἔγεδῃ ἰπ- 
δβρίγατίοη ; 8ὸ (π6Ὲ ΟἹΤ. ρσορβεῖβ (ε.ρ., 

Ζεῖκ. χί. 1 καὶ ἀνέλαβέν με πνεῦ 
κιτιλ,, Τ0]ονγεᾶ ΌῪ νεῖ. 5 καὶ ἔπεσεν ἐπ᾽ 
ἐμὲ πνεῦμα, ἰΐ. 2 ἀπά 1]. 24; ο΄. Ἐποςῦ 
χῖν. ο καὶ ἄνεμοι ἐν τῇ ὁράσει μον... 
εἰσήνεγκάν { εἰς τὸν οὐρανόν [οἸ]οννεὰ 
ὃΥ νεῖ. 14 ἐθεώρουν ἐν τ. ὁ. μ. καὶ ἰδοὺ 
κιτιλ,, Ιχχὶ, σ ἀπά 5, εἰς.). ὙΤῆε ργίπυϊεῖνα 
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3. καὶ ὁ καθήμενος ὅμοιος " ὁράσει λίθῳ ' ἰάσπιδι καὶ " σαρδίῳ΄ 85.“ ΩΣ 
, καὶ 'ἴρις ' κυκλόθεν τοῦ θρόνου “ ὅμοιος ὁράσει σμαραγδίνῳ. 

Ἀ χχὶ. 20, Εχοά. χχνἱϊὶ. 20, χχχίχ. 13, ΕΖεῖς. χχν. 20. 
τὰ ΟἹ. ἍΝ η. 8 τι, τ. δἰϑοὸ ἰξ ἰδ δυνδιϊτυϊοά ἴον τόξον οὐ ΕΧΧ. 

Ομ γι βείδῃ οοποερίίοη οὗ ἰῃς ϑρίγιὶ ννᾶβ 
δὶ οὗ ἃ δβδυάάδεη δηὰ τερεαιεὰ ἰγδπβ- 
Ροτῖ ταῖπες ἴπδη ἃ οοπείπυουβ ἐχρεγίεπος 
(Αςἰδβ ἰν. 8, 31, οἷον Ῥασζιου αν ἱπ τπς 
τερίοη οὗ εὐβίαδβυ. Τῆς τουδὶ ργέβεποε ἰδ 
ἁερίοιεά ἐπ ἘΠῖ8Β ἘΠδορμδαν ὈῪ τηεδπ8 οὗ 
δἰτη]ε8 δηὰ πηεῖδρῆογβ (ραγν ταρ οἰ πἰο) 
ΨΏΪΟΒ οτ ρίπδν γε βυρρεβιθὰ ἴῃ ρατγί 
Ὀγ πε πηᾶγνε οι δι πποβρμεσὶς οοϊουτίην 
οὗ δὴ Εδβίεσγῃ βκυ ἀυτγίηρ βίοστη ογ ϑυιπβεῖ; 
βένετδὶ δά Ῥεεη ἔοσ ἰοηρ ἰγδάϊτίοηδὶ δηὰ 
Τλῃ οι] πιοάςβ οὗὁἨἁ εχργεββίηρ ἴῃς ἀϊνίπε 
τχδηβοοηάεηςς (ε.5.. Επ. χιν. 18 ἔ. ἴδε 
αἰνίπε οίογν κα ογγϑῖδὶ, εἰς.) νυ ῃὶο ἢ 
ἀοπηίπδίεβ ἴῃς Αροσδίγυρβε. οὐ ἰβ ἃ 
δἰίεηῖ, ἐπιῃτοηεά (Δ τ Κίηρβ χχίϊ, το 
εἰς.), εἴετηδὶ Εἴρυγε, πάθη Ὁγ ἔπε νεσὺ 
Ἔχοςβ8 οὗ Ἰίρδι, Καερὶηρ νγατὰ δηὰ νναϊοἢ 
ονεῖ δίἰβ ρβεορὶβ, Ὀυϊ πενεῖ ἀϊγεςιν ἱπίεσ- 
ἔετιηρ πῃ {πεῖς δθδίγβ {11 (πε Ἰυάρτηεηϊ, 
ἤδη ταδηϊίηἀ ἀρρεᾶγβ θαίογε ἢ 18 ἴἤσοπς 
ἔοτ ἄοοσῃ δηὰ τεοοπίρεῆβε. Τῆΐβ γοϊυοι- 
πος ἴο πᾶπιὲ οὐ ἀεβογῖρε αοά, 80 οδσ- 
δοίεσίβιϊς οἵ τξς ἰδίετ [υἀδίϑπη, νγ8 δ] δά 
ἴο (δς ἔδεε! πρὶ νὨοἢ τηεάϊδίεά ἢ 8 δοιϊΐοη. 
ὑροη ἴΒς ννοτ ἃ τῃτου ἢ Ἀπξεὶδ ΟΣ τπτουρἢ 
18 ΟὨγίβε (βε6 οἡ ἰ. 1 δπά χν. 8). Εογ 
ἴδε ἰεπάεπου ἴο ἀεβοσίδε αοά δηὰ πεανεη 
ἰπ Ῥυι βο ἴεγπιβ, οῦ. αἰπτόσεσγ, ἱ. 2γ6 ἔ, 
Τῇ ΨΒοΪς οὗ ἴδε ργεβεηὶ ρδδββᾶρε ἰδ 11108- 
«τιεά Ὁγ Ῥίγἀε Εἰέφσον, ἵν. : “" ταδ)εβίδβ 
βδηοιὶ ὈῬεπβάϊοι! εβὲ ἰπ πηεάϊο αυδίταος 
οἰαβδίυπι δηρεϊίσαγυση. [ρβ8ὲ ἱπβίἀει 
ἴσοηο ὄχοοῖδο αἰδυδίυβ, δίαυς 80] 1τ 
εἰὰβ 50} π|6ὲ βυβρεπβδιπὶ εβὲ βυγβιπὶ ἰπ 
δεῖε, ἄριιτγα δυΐεπὶ ρἱογίας εἰυβ εϑὶ βίους 
οοἷος Ομδβοηδὶ, ἰυχία ὑεσρα ρὑγορδεῖίδε 
(Εζεκ. ἱ. 27) . . . δίφῃς οου! ρὲσ ἰοϊὰπὶ 
τεσ ἀἰϊβουγγιηί. ϑαρίτδς εἰὰβ βυηὶ 
ἰρπὶβ εἰ σταπάο ; ἃ ἀεχίγα εἰυβ υἱέᾶ εβῖ, 
8 δἰ πἰβῖγα πΊοσβ, Βα θβρίγυσῃ ἱρηϊζιπὶ ἴῃ τηᾶπὰ 
εἶυ8. Ἐχρδηϑυπὶ εβὶ δηΐε δὰπὶ 06] πὶ, εἰ 
βερίοπι προ ῖ: αυΐ ᾿γίυδ ογεδῖὶ δυπι, ἰάπηυ- 
Ἰαπίυγ εἰ δηΐς υδἰῃπὶ... . ἰπῖτα τσοηυπι 
εἰοτῖας εἰτι8 εβί βίου εἰ ἰδ ρὶβ βαρ ρῆϊτὶ."" 

νεῖ. 3. Τῆς βουτοεβ οὗ ἴῃς βεπεγαὶ 
ςοποσρίίοη ἰἰδ ἕασ ὑδοῖς ἰπ ράββαρεβ {Κα 
188. ν. ἔ,, ΕΖεῖς. ἴ. 26 ἔ., Πδῃ. νἱϊ. 9 ἔ., 
Ἑποςῇ χχχίχ., χὶ., χὶνί., πιεάδιαιεὰ ὃγ τδῦ- 
δἰπίοαὶ ἱπιεγργείδιίοηβ. Βυΐῖ ἰξ βῃμουϊὰ 
δε ποιεὰά τδδιὶ ἴῃ τς ραδίαςε-[πῖρὶς οὗ 
Ηδίγα, τἰπεῈ Ῥαγπβίδη Ἴαριϊαὶ, οας ννεϊ]- 
Κπονντ τίεζα σοηϊδίπεὰ ἃ τον οὗ ἤρυτεβ 
ἱποίυάϊπρ ἴδε ροτίβῆη, τε εαρίε, ἴδε 
Βυηδη ίᾶος, ἴπ6 πεδὰ οὗ δη οχ, ἀπά δΔῃ 
δ Ὁ16πὶ οη ἴῃς σοτηΐος ἀρρᾶγεπεν τερσο- 

δῃςς." 
ἱ Ο[. οἱ χχὶ. 

ιχ. 
1 σεῖς. ἱ. 28, ἄπ. λεγ. ΝΤ., τ΄. χ. τὐσβεσα 

βεηϊηρ ἴδ6 βυη. ΜΙΝ ἃ δυ δ] πιῈ τὸ- 
βιγαίπι, τῆς δυΐποσ ἰεανεβ ἴπς γσουδὶ ῥγθ- 
βεπος υπάεβηεά, που ρἢ ἢς ἰ8 πιοῖς ἀεῆ- 
ηἶϊε δηὰ δχρίἰοῖϊς ου ἴπε ψμοῖς ἴμδη (8αν) 
ΕΖεκίεὶ. Τς ἰδιίεγβ δάναπος ἴῃ ῃϊ8 
τεβρεοῖ ὕροῦ δίβ ρῥγεάεοβδββοῖβ ψγὰ8 Ἔχ- 
ῥΙαϊπεά ὃγ τς ταῦδὶ8 (ς,. ϑίγεδπε᾽ 5 Ολα- 
είρα, Ῥ. 73) 88 ἃ πεθάξῃϊ! σουηίεγδοιίνε ἴὸ 
τῆς ]εννβῃ δαϊεῦ τῆδὲ ν᾽ βίοπβ νψεσα ἱσῃ- 
Ῥοββίθ]ς ουϊδίάς Οαπδδη, ἀπά 88 ἃ μεὶρ 
ἴο περ οὔ ἴδε οδρενν ψἢο πεεάεὰ 
“φροοίδὶ ἀειδι!8 ἴὸ βαρβοτὲ τπαπὶ ἰπ ἐπεὶτ 
εεἴδ]δ ᾽" (υ΄. ἀδονε, ἱ. ο (). Ὑῆε σάρδιον, 
ἃ ἢεβῃ-ςοἱουτγεά, βεπηϊ-ἰγαπβραγεηῖ, οἔεη 
ξοϊάεη οἵγ τιιδάν ρεπιὶ, πβνγεῖθ ἴὁ ΟἿΓ 
τεὰ αβρεῖ οἵ οογπεϊίδη, 80- ]]εὰ ρειβαρβ 
ἴτοπι ϑαγάϊβ, γῇεπος (ἢς βίοης ννᾶ8 ογίρὶ- 
ΠΔΠῪ εχροσίεά. ὅμοιος, αἴϊ. ΟΠ]Ὺ Πεῖα 
Ὑ τνοὸ τεστηϊπδίίοηβ. “ Τῆς βεγίκίηρ 
δἰ πηῖ]α ὅμ. ὄρ. λ. ἰἱ. κ΄ σ΄. τα0 8118 ἰς ροσ- 
ταῖς δίδίυεβ οὔ Βοηηδῃ εἴαρογοσβ δηὰ 
οἴδμοιβ, ἰῃ ψνϊοἢ πὰ ταϊπηθης ἰ8. ννοτκεὰ 
ουξ ἱπ πατά-ςοἱουτοά 5βίοῃαβ---ἃ ἐλβῃϊοη 
ἱπιτοάυςεὰ ἱπ [πε ἰαδὲ γεᾶγβ οἵ δε σε - 
βαρς ποτὰ Ῥιοϊεπιαὶς Ἐργρὶ" (Μγζγεβ, 

. Βὲ., 4812).---ἶῖριβ. ὙΠε πίπηδυβ οἵ 
μιαῖο τουπὰ τς ἴῆτοης ἰβ στεθη, σμ. ((". 
εΐββπι. 267) δείηρ τιδίδοδις οσ ταῦτα 
ῬΙΟΡΔΟΙΪΥ ἂπ εππεσαϊὰ (χχί. 10), ἴο νυ ἢ 
πε δποίεπίβ δἰ δυϊεά 4 (δἰ ἰβπχαπὶς 
ροννεῖ οὗ ννασάϊηρ οὔ εν] βρίσι 8. “Ὅπου 
δαβὲ τηδᾶς πεάνδβη δηά εχ ὑγίρμι νντἢ 
τὴν τὰγβ οὗ ρυγὲ επγεσδ ἃ ρας" (Ὠγπλη 
το Βα, ΒΕ. Β. Ὁ. 8). Τῆς τδδρί8 (λα- 
εἶρα, τό α) ἀϊβοουταρεά Δηγ βίαν οὗ ἐπε 
ταϊπονν, 88 ἰξ βυπιθο βεὰ τς ρίογυ οὗ 
αοά. ΑΒ τῃς βγπ)ῦοὶ οὗ αοὔ᾽ δ ςονεπδηϊῖ, 
ἴτ πᾶν Ὀ6 δεζε ἃ οἱ! ἴο τῇς ἰογρι ἀάϊπρ 
ανε οὗ νεζσ. 5 ὦ (νι ϊοἢ ἀενεῖορβ 3 ἃ, 88 
5 ὦ ἀενεῖορβ 3 ὁ-4); “Πεὺβ ἰπ Ἰυάϊοἰ δ 
βεηρεγ πηδηγίηϊξ ἐοοάεγίβ δὶ ᾿ (ατοιίμβ.) 
Βαϊ, {κὰ τῆς ραγδθοῖίς ἀείδι!β οὗ [6β8, 
1886 ἴταῖῖβ ἀγα πηδίην ἀεβοσίρεῖνε. Τῆς 
δϑβοοίδιίοη οὔ δβρεσ, βαγάϊι8, ἀπ ἐπιεγαὶ ἃ 
188 βεπυΐπε!ν Ηε!]εηὶϊς τους: οὐ, Ῥλαφάο, 
Σῖο, Ώεγα Ρ]δῖο ἀεβοσίρεβ ἴῃς τεδὶ εαγῖῃ 
υὑπάοε ἴῃς Πεᾶνεπδ οὗ ραγαάϊβε 88 ἃ ρίδος 
ψ Βετα ἰπ ρεσγίδοιτίοη ᾿ἰῈ βυο τΠΐηρβ 88 
εχίϑὲ πεσε σὲ ἰπ ἔγαρτηςεη θεδυῖγ-- 
ἔοτ εχδυρίς, ἴῃς ρεῦ᾽εβ ἽἼβίεετηθὰ ἤεζα, 
σάρδιά τε καὶ ἰάσπιδας καὶ σμαράγ- 
δους. ΕἸΙπάετβ Ρείῆς, ἰδακίπρ σμ. 88 
τοοκ-ογυβίδὶ, ἄρυεβ πὶ τῃ6 τγαίπδον 
δεζε ἰ8 οὗ πε ρῥγίβεηδίίς οοίους βίο ἃ 
Βεχδροπαὶ ργίβτῃ οἵ τμδι σοϊουτγεββ βίοῃες 
νου τῆτον (Ηδβεηρβ, Ὁ. Β. ἱν. 62ο). 
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Ἴϑρονοι (ΡΟ, εἰς., Ατείδ,, ΒΕ., Α1, Β8.) δῆεσ 9 

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ἸΩΆΝΝΟΥ ἵν. 

4. Καὶ κυκλόθεν τοῦ θρόνου ' " θρόνους εἴκοσι " τέσσαρας" 

καὶ ἐπὶ τοὺς θρόνους εἴκοσι τέσσαρας πρεσβυτέρους καθημένους, 
περιβεβλημένους ἐν ἱματίοις λευκοῖς ᾿ 

καὶ ἐπὶ τὰς κεφαλὰς αὐτῶν " στεφάνους χρυσοῦς. 

δεεδ ἃ ᾿οτιγεςίοη οὗ (Δηᾶ- ρονον 
ςοἰαΐδου) θρονονε ΝΑ, 34, 35, Απάς͵ εἰς. (4. 8., Τί., ΝῊ πιαγρ., Β]., ϑυν., Νν6.). 

ψες. 4. Τηΐβ νεσβα Ὀγεδῖβ ἔπε σοπιίηυ- 
οὐδ ἀεεοτίρέοη οἵ 3 ἀπά 5 ; ἰϊ ἰδ ενϊἄεμε 
δη οτίίηδὶ ους οὗ (ες υυτίϊες ἱπίγο- 
ἁἀυοεὰ ἱπῖο ἴπ6 τῆοσε οἵ [ε88 τγδάϊεοπδὶ 
βοῦς οὗ δε εἴεσπαὶ οουτὶ ννΒεῖς 81] 
τὰς κβαποιίῖϊεβ οὗ ἢεάνεη δἱοοά τῆϊοῖς 88 
εδἴλτθ "᾽ ι΄ ν. τὸ Τῆς Τοοηςεράοη οὗ 
τπὑυνεπιγ-ἴους πρεσβύτεροι τογδιγ ((. 8 
δπιβγοπεᾶ 88 ἀϊνίπε δββεββοῖβ, ὑἱ (ἢ αἱ 
τς ἱπεοὶρπία οὗ βέρ τε, τεᾶοδεβ μεν ἴῃ 

1ο ἃ ροβί-εχὶ]!ῖς δροῦδὶ 82. 
Ὡν 23, βασιλεύσει κύριος 1 Σιὼν καὶ 
εἰς Ἱερονσαλὴμ καὶ ἐνώπιον τῶν πρεσ- 
βυτέρων δοξασθήσεται), ἱπ ρᾶτί τὸ ἴδῃς 
ἰδίοτίς φετουβία. Βαϊ πεὶς δἰεῖσε (φοϊδη 

σσοόννηβ, ες τοῦθ 8) δηᾶ ζωποῖίοπβ ἅγα 
τουδὶ ταῖμες ἴπδη ἡυάϊοϊΔ!]! οὐ βασεγάοιδίι. 
ΤΕΥ ἅτε ἢδανθη! νυ Ὀεΐπρβ, δηρεῖὶς ἄσυτεβ 
ςοττεβροηάδίηρ ἴο πε θρόνοι οἵ (οἱ. ἱ. τ6 
(ο. 188. [χἱἱϊ, 9 οὐ πρεσβὺς οὐδὲ ἄγγελο). 

ες βἰβηϊβοδηος οἵ τε ἀουδεά 12 [48 
Ὀεεη ἰουπά ἰπ ἴδε ὑνεῖνε ρδίσσοῆβ οἵ 
τ 8 ε8 Ὁ τῆς πννεῖνε ἀροβί!εβ (Α πάσ., Ασεϊῃ., 
Νίοι., ΑἸοσά, ΥΝν εἶδα, “0 ἴῃ εν 88 δπά 
σεπῖε ΟὨπβιϊδηΐιν (Βίεεϊ, ἀς ννεῖίε, 
ΜΝ εἰζβᾶςϊκεγ, ϑινεῖε), οὐ ἱῃ ἴῃς Ὀνεπίυ- 
ἴουτ οἰΔ8868 οὗ ἰῆε ροβί- εχί]ϊς ὑτίεβδίβ τ 
τπεῖτ “ εἰάετθ " (ϑοπᾶτες, Η. Ὑ. Ρ. ἱ. 216 
ξ,, 80 ἴοπι Νιίηρα ἰο Εννα]ά, ΗἸΙρ., 
Ἐξηδη, ϑρίτια, νεῖ] 8., Ετθςβ, Βτείξᾳ8). 
Βυϊ τπε ποιίοη οὗ {1π6 ςδυτοῦ 28 ἃ διβιοῃ 
οἵ ςοτηδίπαιίίοη οὗ ἴῃς οἷά δηά {πε πεῖν 
ςονεπδηῖβ ἰ8 δ᾽ δ ἴὸ Ῥτίπυϊτῖνς ΟὨγ  βεϊδη.- 
ἰῖν, δπὰ τὰς “ εἰάεδτβ " δὲ ποῖ {πὸ ἰάδαὶ 
οἵ ςεἰεδβεῖαὶ τεργεβεηϊδίνεβ οἵ ἴῃς σδυσοῦ 
αἱ 41]1:. ὙΠεν ρετδίη ἴο {δε πεανεην 
σουτῖ, 48 ἐπ τῆς ἰταάϊἰοπδὶ ες - Φη-Ξεδπ δ 
οὗ τπε ἰαΐεγ ]υδαίδη), νος πδά ἀρρτο- 
Ρτίδιςά πΐ8 δηᾶ οἶδετ ἰπηλρίπδινε βυρᾷεβ- 
«ἰοπβ οὗ ἴῃς Ὠδανεηϊν οουτγὶ (ΘΟ, 8 
ῬΡ. 454 {), οἵ ᾿υάϊοῖα!] σουποὶ! ἔσο 
ἴε Βαδυϊοπίαη δδίσο- πεοίοσυ, ψνδεσε 
μετὰ τὸν ζῳδιακὸν κύκλον τνεῖε ταηρεὰ 
ζουτ-δη- ἔν ΠΥ βίασβ, Β4} το ἴδε ποιῇ, 
Δηᾶδ 8817 ἰο ἐπε βουϊΐ, οὗ δίς τῃς 
Υἱβῖδ]ες ἂγὲ τεοκοηθὰ δ8 δεϊοηρίπρ ἴὸ 
τῆς ᾿ἰνίπρ, ἰἢε ἰηνίβι δε τὸ τς ἀεδά, 
οὖς δικαστὰς τῶν ὅλων προσαγο- 
ρεύονσιν (Ὠϊοά. 5|ς. ἰϊ. 31, ᾳυοϊεά Ὀγ 

Ουηκεῖ ἴῃ 5. Ο. 30α-308, ψῆο τε 
βηάβ ἱπ ΧΗ βᾶτῃηε 50] τοοῖς οἵ οἴδες 
δγτηῦοἷβ ἱπ τΠὶ8 ραββδάζε, δυο δ ἴδε ἴουγ 
ἴφα λπά τἢς δβενδη λεμκάδει). [η 8ίαν. 
Ἐπ. ἱν. σ, ἱπιπιεάίαιεῖν αἴες “τῆς νεσὺ 
ξιεαὶ βεα" ἰπ ἴῃς ἤτβιὶ ἢεάνεη ἰβ8 πηδη- 
τιοπεά (οἷ Αρος. ἱν. 6), ΕποςἢΒ ἰβ βδβονγῃ 
“ἢς εἰάετβ δπά ἴῃε τυΐετβ οὗ ἴῃς ογάεσβ 
με τε ἐφ ἊΝ μ᾽ ΠῚ Ζιδιανπι Ῥείγὶ, 

οσι γὰρ κι σσαρές π ΄ 
τεροι, τνεῖνε οἡ ἴδε τρῶς δδηὰ οὗ σοά 
δηὰ τννεῖνε οὐ (πε Ἰεῆι, 45 ἰῃ Αεέα Ῥεγῤεί. 
ΤΏςε ἐνεπιγ-ίους διδτ- ἀεϊεἶεβ οὗ τῆς Βδθγ- 
Ἰοηίδη βεάνεη μδά τπυ8 Ὀεοοσης δάοσγίηρ 
δηά βιδοτάϊπδιῖς δηρεῖϊς Ὀείπρβ (οὐ, ἡμῶν, 
νεῖ. 11) ἰπ ἴῃς δροςδγρῆς ννοσὶά οἱ τῇς 
Ἰαῖε Ἰυάαίεπι, ἀηὰ οὖζ δυῖμοσ τεϊδλὶ πβ 
τπ|8 Οὐεπίδὶ ἰγαῖῖ, ἰορεῖπες νὰ τδς 
βανθῃ ἴογομεβ, ἴδε ἢδῖο, εἰς., ἰῇ ογάεσ ἴο 
ϑοάν ἔοτιἢ ρμοεῦςδι]ν ἢπὶβ οοποεριίοη 
οὗ ἰῆςε ἀϊνίπε πιδ͵εβϑῖν (8δο, δῆες Θυηκεὶ, 
]ετεπιίαβ, δπὰ υὑδϑεῖ, Βχυδίοῃ, . 
ὙΝνεῖββ, ϑοοῖξ, Εογῦεβ, Ρογίοτ). Α ραγίδι 
«πεϊοίρδιίοη οἵ (πὶδ ἐξαΐυγε, ἃ8 ννεῖ] 85 οἵ 
δοπιε οἴδπειβ, ἰπ ἴε Αροοδῖίγρβε οοουγθ 
ποῖ ΟΠΪΥ ἴῃ ἴῃῈ “βδογοά Ἴοπηοὶ! ᾽" οὗ 
Ῥουβδᾶτγα, ἰἴε Ναδαίςδη ἀεῖιν (σ΄. Οοοϊκ᾿ 8 
Νονέκ ϑενιδέ, ΙΉ507., ῬΡ. 221: ἔ., 443 ἴ), 
θυ ἰπ ἘΕργριίαη τηνι ποίοργ, 88, 4.9.» ἵπ 
τᾶς [ΟἸ]οννῖη Ἰρϑατιρεῖοῦ Ὁπὶ ἴῃς τοῦ 
οὗ ὕπεας γηδβῖυ, 3500 Β.5.) “Ηἰἴ8 
ἴαςς ἰδ Ὁ τῆε δ'άς ο Οοά, ἱπ ς τοοδῖ 
ΟἿΥ Ρίαοα ; πε ἰπΊ8ε] Ὀεσοτηεβ ἀϊνίπε 

(νισέεγ), ἀπά Δῃ δηρεὶ οὗ αοά ; Ὡς δἰπιδοῖῦ 
ἰδ πυρἤδηΐξ. ε ἰζϊβ οἡ ἴπε φτεδῖ 
ἰῆγοπε ὉΥ ἴδ 5βἰάε οἵ αοά [Αρος. {1}. 21]. 
Ἧε [68 εἰοιῃεά νἱἢ ἴδε ἤπεβιὶ σαϊπηεης οὗ 
ἴδοδε ΨηῸ 5ἰῖ οὐ ἴδε ἰὔγοης οὗὨ ἰἰνίπρ 
τίρῃι ἀπά (τυ. Ηε Βυπρετβ ποῖ, ποῖ 
ἘΠιγβίβ, ποῦ ἰβ βδαά, ἴογ ἢς ελὶβ ἀδιγν τΠ 6 
δτγεδὰ οὗ Εδ, απὰ ἀγίῃκβ ννμδὶ Ης ἀτίηκβ 
ἀδιγ, ἀπὰ ἢἰ8 Ὀγεδά αἷβο 18 ἐδαιϊ τυ Ὡς ἰ8 
βροΐεη οὗ ὃὈν ϑ8εὉ, δπά ἐπδὲ ψϑϊοἢ οοπιεβ 
Ἰοσῖδ ἔτοπι δε πιουτῇ οἵ ἴδε ρμοάβ [Αρος. 
Υνἱ!. τό, 17, χχὶ. 4. Νοῖ οἹἱγ ἄοεβ Βα εδὶ 
δηὰ ἀτίηϊκ οἵ {πεῖς ἑοοά, θὰϊ δε ννεᾶσβ 
τ8ε ἀρραγεὶ ποὺ ννθᾶσ---ἰῃς ννῃἱῖς Ἰπεη 
ἃηὰ βαπάδίβ, αηὰ ἢς ἰβ οἹοιμεά ἰπ ννῃΐῖε 

ἃπὰ τμεβε ϑτεδλὶ δπὰ ησνεῖ-Ἀ Πρ “... 
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5. Καὶ “ἐκ τοῦ θρόνου ἐκπορεύονται ἀστραπαὶ καὶ φωναὶ καὶ 4 Ρε. χνὶϊ. 

4 βρονταί 
καὶ "ἑπτὰ "λαμπάδες πυρὸς καιόμεναι ἐνώπιον τοῦ θρόνου [ἅ 

εἰσινὶ τὰ ἑπτὰ πνεύματα τοῦ θεοῦ]. 
6. καὶ 3 ἐνώπιον τοῦ θρόνου ὡς " θάλασσα “Ὡδαλίνη, ὁμοία κρυσ- 

τάλλῳ. 
Καὶ ἐν μέσῳ τοῦ θρόνου καὶ κύκλῳ τοῦ θρόνου τέσσερα ζῷα ἢ 

ᾧ ΧΧΐχ,, 
ἦϑ: ἐσ, 

τί, 

Ἐχοά. 
Χχῖν. το ῖ., 
Ἐσεῖ. ἱ. 

221., ἄπ. λεγ. ΝΙΤ. 

ΔΈΝΠΒΕΣ α εἰσιν (ΟΡ, τ, 36, 94, ϑυτ., Τί., ΜΝΗ͂, ϑ'νν., Β].} οσ. α ἐστιν (Α, [,Δ.8., 
νε., Β8.) ἰβ ἴο ὃς τεδὰ ἴος αι εἰσιν (0, εἴς., 8., ΑτεῖΒ.). 

3 Κὔπηεοκεο (Ενιεπδαίἑοπέη χρ ϑέεῖΐεη Ν.Τ.., 34) ἀπά Β8. (ἢ) αι, και κυκλω τον 
το θρονον 48 ἃ ρἷοββ (8ο τηΐη., Με., Ηδιῖ., Αστη., Τίς), ψ81ς δίοῃ ἴδκεβ και ἐν 

μέσω τον θρονον 88 ἴπε τηϊδιΓΔηβἰδύοη οὗ ΟΣ ὙΠ5) (- ἀπά ἐπε βγοῆς ννᾶβ 

ἴπ τῇς τηϊάδι οὗ ἰ{, ἐ.6., οὗ (Ὡς ρἴδβδβυ 8684). Εὸσ τεσσαρα Πεῖε δηὰ ἰπ νοεῖ. 8 στεδά 
τέσσερα (Α, εἀά.), 28 βεπεγα!ν ἰπστουρπους Αρος. 
ἩεΙρίπε; 5-6, ΤΒυπΊΡ, 72), ἰπουρἢ “πε ραρυστὶ νου 

ΟΣ τεσσαρα 45 ἴδε Βτϑὲ σεπίυσΥ ἴογηι᾽" (Οἰας55. Ἀευΐξτῦ, ἸΟΟῚ, Ρ. 33, οὔ. 1004, ἄεπος 

Ρ- 107). 
βοάς εἶνε υπῖο δίτ οὗ {πε Ττες οὗ 1,148 
[Αρος. ἰϊ. 7] οὗ βίοι ἴδον ᾿ποτηβεῖνεβ (9 
εδῖ, ἰμαὶ ες Π|κεννῖδε πιδῪ ᾿ἶνα.᾽" 

Ψεῖ. 5. Τῆς ἱπιρτγεββίοη οὗ ἂν ἰβ 
Βεϊρῃιεπεὰ ὃγ (τα8 ἴτοση ἴδε ρησηϊνε 
ϑεγηϊῖς ἘΠδορθδην τ ἢ, αβρθοίδ!ν ἴῃ 
7υάρτηεπε, ννᾶ8 σοταπιοην δββοοίδιθ ψἱτὰ 
ἃ τδυηδετείοττη (φωναί -- ἢς Βῃγίεκβ δὰ 
τοδγίηρ Ὀ]Αβῖβ οἵ ἔπε βίοσσω)η. ΤἈυπάοσ ἰπ 
τῆς Αροσδῖυρβε ἰβ εἰἴπεσ ἃ βογῖ οὗ Ἅσμογιιδ 
ἷπ ῥὑγαῖβε οἱ ἀοὰ (48 Ββεῖε)ὴ οὐ ρυπίεῖνε 
(ε.ρ.. χνὶ. 18); ἱπ Ἐποοἢ ᾿ἰχ. σ ἔπε βεεὲσ 
ΒεΠοὶά8 ἴῃς βεοσεῖβ οὗ ἴς [πα πάστ, “ΟΝ 
ἴξ τηϊηἰβέεσβ ὑπο ψε11- θείην δηά ὈΪεβδίηρ, 
Οἵ βεῖνεβ ἴοσ ἃ οὐγβε δεΐοτε δε [υοσὰ οὗ 

Εοτ ἴδε “ἴογομεβ οἵ ἔἤγε" 

νἰίδους πυροσ, οὗ 
τουπὰ τῆ6 ἴἤτοηα. Ευΐπεββ, ἰηιθηβίϊυ, 
ἘΠΟΓΩΥ, τὸ ἰτιρ!εὰ ἴῃ ἴῃς ἔρυτο, ννὨϊοἢ 
τεβεοῖβ ἴῃς τταδϊείομαὶ δββοοίδιίοη (1π 
ἴδε ῥσίπη εἶνε πιπα) οὗ ἤσε δηὰ ἤδλγης 
ἢ τῆς ἀϊνίπ!γ, δηᾶὰ εβρεοίϑ!ν 
ἴδε ἀϊνίπε ΡυγῪ οὐ ΒοΙ'π688 οἵ ψϑ θα 
ἴμεν Ψεσε τεραγάθα 85 δὴ ουξννατά 6χ- 
Ριεββίοῃ. ὙΠεῖα τῶν 6 8Δη δ]]υϑίοηῃ 
ἴο ἴδε ἐρπός αδίεγρηὶ οὐ τοριῤῥἑεγπὶ οἵ 
Ἐοπιδῃ τυ βοορυ, ἀπ δαυΐναϊεης ἔοσ ἴμς 
Βεανθηϊν Ὀοάϊεβ; Ὀυϊ ἰενὶβῃ εἐβοπῃδῖο- 
Ἰοῦν μδὰ ἔοι ονεσ ἵνὸ οδηϊυσιεβ θδθη 
ζατωϊ ἶσ ὮΒ 1Πε βενεη ννδίομποτβ οἵ [6 
Βεδνθηϊυ οουτί ἀηά {πεῖς σουηίεγρασίβ ἰπ 

( κοινή-ἴοτπι, Ροββί δῖυ [οηίδῃ: 
(ἃ βεεπὶ ἴο ΒΌΡΡΙΥ ἀδοίϊβῖνε δνὶ- 

Ῥειβίδῃ δπὰ Βαδυ]οηίΐδη τηγίμοϊοσυ. Τῆς 
ςοτηδίηδιίοη οὗ ἢτε δηὰ ογυϑβίδὶ (νεὺ. 6, βεαὲ 
4150 χν. 2) ὅοββ Ὀδοῖ οτγὶ ρί πα! ἰο Εχοά. 
χχίν. 9, 10, 17, δηὰ ΕΖεΚκ. ἱ. 22, 27, τηβάϊ- 
αἰοὰ ὈΥ ρδββαρεβ ἴτε Επ. χίν. 9, 17 ἔ., 
21-23; ΝΜ Ώ1|ε τῆς στουπάννοτκ οὔ με βυτηδοὶ 
ΔΆΒυνΟΙΒ ἴο ἴπε βενεὴ Ῥεγβίδῃ σουποῖοσ8 
(ΕΖεα νιΐ. 14, Εβιῃ. ἱ. 14) ψνῆο ἴοσσηδά 
ἴδε ἰτπηπιεάϊαίε οἶτοϊς οὗ τῃ6 τῃηοπδγοῖ, ἃ 
οουπίεγρατι οὗ {πε ἀϊνίπε Ατηβμαβρδηάβ, 
85 ΨνῈ]1 28 ἴο τς βϑδογεά ὅσα οἱ Οτζηυζά, 
ΜΏΙΟΒ (οα Ζοτγοδβίσίδη ΡΗΠοΙριρδ ἐνῖκε 
ἴο Ὅς Κερὲ οοπβίδητν Ὀυγηίΐηρ. δῇ 
θυγηίηρ Αἰίαιβ, εὐ θην τεργεβεηηρ ἃ 
ῬΙδηθίδσυ δυτηδο βηι, 4180 ὁοσὰσ ἰπ ἴῃς 
οὐἱὲ οὗ Μιίιδγα,  ὮΣ]6 ἐπ τῆς ἱπλαροῖεβϑ 
ἔεπιρὶς οὗ Μεϊςδγι δὲ αδάεβ ἤγεβ αἰνναυβ 
Βυγπεοά ὕροπ τῆς αἰϊᾶσ, ἰεηἀεὰ Ὁγ ψῃϊΐε- 
τοῦεὰ ρῥτίεβί8.--- ς τεδβ 1κῈ δὴ εἀϊτοσγίαὶ 
Ποπιτηθης ΟΥ ἃ [Ἰἰξτυγρίοαὶ ρίοββ; ἴδε 
πρεσβύτεροι, 4.ρ., ἅτε υπάεβηεά. 

Ψεσ. 6. οσς ἃ 8εᾶ ἴῃ δεᾶνδη, οὗ, ἀῦονε 
(οπ νεσ. 4). ἴῃ Τεβί. Ῥαίν. 1,εὐἱ. 2 ἴδε 
8εᾶ 1168 ἡ Ὠΐη ἴπ6 βεοοπά (βΆγβι) ἢεάνεη 

κρεμάμενον ἀνάμεσον τούτου κἀ- 
κείνον, Δηὰ ἰπ {πε Ἐργυριίδη ρασζδάϊβε ἴῃς 
τῆυπιρπαηΐ 8βοὺ] γοαεβ ἴο “τῆς ρτεδῖ ἴδε 
ἰη ἴῃς ΕἸἰεΙἀ5 οὗ Ῥεδοβ," ψῃεῖα τδ6 ξοάβ 
ἅνε!!. ΤΒς ἀεδβοτρείοῃ, “4 8εᾶ οἵ ρἶδλββ, 
{κε οτυβίδι " (ἐ.ε., ᾿ταηβρασεηῖ, δηςίθης 
ε᾽488 Ὀείηρ οοᾶγϑε δηᾶ οἴϊδη βειηί-ορααυα, 
δηὰ ὕαλος δεῖπρ ῥτίπλατν - ταπβρασοηΐ, 
ποῖ νἱτγθου δ) θοστοννεὰ ραν ἔτοτλ ἀρομαῖς 
τρδάϊείοη (οοἱουτεά Ὁγ Ἐργρίίαη δηὰ Α8- 
ϑυτίδῃ ἰά6 88), ἰ8 ἱπίεπάςα το ροσγίγαυν ἴδε 
εἴθε, οἱδεας δηὰ οδὶπι, βῃϊγηπγεγίηρ πὰ 
τηοιίοηϊεββ. ΒδὈδίηἰς ἔαπεν οοπηρατεά 
ἔπε ϑῃίηίπρ ἤοος οὗ ἔπε ἱεπιρΐε ἴο ογγβίαὶ, 
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Ὁ Ρτοῦ “γέμοντα ὀφθαλμῶν ἔμπροσθεν καὶ ὄπισθεν. 7. καὶ τὸ ζῷον τὸ 
Ε ἝΩ ἼΠ πρῶτον ὅμοιον λέοντι, καὶ τὸ δεύτερον ζῷον ὅμοιον " μόσχῳ, καὶ τὸ 

χαί!!, ἀα, τρίτον ζῷον ἔχων τὸ πρόσωπον ὡς ἀνθρώπου, καὶ τὸ τέταρτον ζῷον 
ΟΣ τᾺ ὅμοιον ἀετῷ πετομένῳ. 8. καὶ τὰ τέσσερα ζῷα, ἕν καθ᾽ ἕν αὐτῶν 

28 [οδη ἔχων Ἶ ἀνὰ πτέρυγας ὅξ, κυκλόθεν ' καὶ ἔσωθεν γέμουσιν ὀφθαλμῶν, 
ἰὶ. 6, εἰς.) Η͂ 

χ ἴδια. νὶ.3, Και 
ο. ϑῖαν. 

11ε ἰδ ἀτοίεγασυ τὸ οπιῖς (νγ 118.) κυκλοθεν . .. 

Σ ἀνάπαυσιν " οὐκ ἔχουσιν ἡμέρας καὶ νυκτὸς λέγοντες, 

“ἥΛγιος ἅγιος ἅγιος Κύριος ὁ Θεὸς ὁ " παντοκράτωρ, 
ὁ ἦν καὶ ὁ ὧν καὶ ὁ ἐρχόμενος. 

, πὰ 86 νατίδπε δάάϊ- 
τίοῃ (και εἐξωθεν, Ο, Ρτ., εἴς.) ἀἴτεσ κυκλοθεν 18 δὴ διϊεπιρί ἴο βπιοοίῃ ουἕ πὸ ρῆγδβε. 

δηὰ τς δΒοῖ ελβίεση ΒΚ ἰβ 1" κεηθὰ (ἴῃ 10 Ὁ 
χχχνῖ!. 18) ἴο ἃ πιοϊϊδη ταΐγγοσ, ἄγ δηὰ Ὀυτ- 
πἰβεά, Ηδᾶνεη ἰβ ἃ βοχῖ οἵ ρ]ογ δεὰ 
τεπιρῖς (1 Κίηρβ νἱϊ. 23, πε βεᾶ ἰη ἴῃς 
ϑοϊοπιοηϊς τεπιρῖς Ῥείηρ οορίεἃ ἔγοπι τ 6 
οδίοηρ οὐ τουπά ἰδηκ νυ ἢ τεργεβεηιεὰ 
(ὃς οὐεᾶῃ δὲ δνεσν Βαθυ)]οηίδῃ ἰδτηρῖς, 
ἈΠῈ ἴα ἐγ ψν88 βυπιθοϊβεὰ Ὀγν τῆς 
δἀϊοϊπίηρ Ζί κκυγαῦ), ἀπὰ ἐπε ογγβίδὶ ἢτ- 
τηλιηδηΐ ἰ8β ἃ ϑογῖ οὗ βεβ. ἴῃ ὅ51δν. Επ. 
ἰϊϊ, 1-3 (δὲ βεεσ οὔβεγνεβ, ἰῃ ἴδε βτϑβὶ 
Ἰδᾶνθη, ἴδε εοἴδεσ, δηδ τπεη “8 νετΥ 
δτελὶ βεᾶ, ργεδαίεσ [μδπ {πὸ δλγίῃν 8εδ᾽΄. 
καὶ ἐν μέσῳ, κιτιλ. : “ ἀπά ἴῃ {πε πιίἀἀϊς 
(οὗ εδοῖ 40) οὗ ἴπ6 τἤγοπε δηὰ (ςοπβε- 
μεπε) τουπὰ ἀρουΐ {πε τὨτοης," (δε 

ἴους ΓΛ ΥΠ οἵ Εξει. ἱ. 5, 18 (ο΄. Αρος. 
Βδς. 11. στ). γέροντα κιτιλ,, ἃ δίζατγε Ὀυΐ 
διοδὶς βυταροὶ ἔογ σοιῃρ εἴθηεββ οὗ 11π 
δηὰ ἱπιε]!ρεηος ταῖμογ τμδη ἔοσ Ατὐραβ- 
κε νἱρίίδηοςς. ὙῈε ἴουγ δηρεὶβ οὗ ἴπε 
Ῥίεβεηος ἰῃ Επ. χὶ. 2 τονε ουξ, [ἰκὸ 
ΜΙΙοπ᾿Β βενεη (Ραγ. 1,ο5ὲ, (11. 647 ζ), οα 
νᾶτίουβ δγγαπαᾶβ (Ἰχχὶ. 9, οὔ. ᾿χχχνὶ}. 2, 3). 
Το ζῷα οὗ Ἰοδη ἃγε βίδιϊοπαγυ, εχοερῖ ἴῃ 
χν. 7, οσς δε σοηϊεχέ (οἷ, νὶ. 6) πιίσμι 
βυρρεβί τῃδὲ {πὸ βεὲσ ἴοοῖ [πεπὶ ἴο γεργα- 
βεηΐ οσεδίίοη οἵ ἴπ6 ἔογοεβ οὗ ἴπε πδίυγαὶ 
ψοσ]ά (οὐ. τ[μ6 ται ηὶς ἀϊσέυτῃ : φυδίζιοΥ 
βυηξ 4υϊ ρτϊποίραέυπι ἰῃ μος πηυπάο ἰεη- 
δηῖ, 1πίδρ οσοδίιγαβ Ποηιο, ἱπίοσ δι168 
δαυΐΐο, ἱπέες ρβεοοσζᾶ Ὁ08, ἱπίες δεβεῖδβ 160). 
Νοῖς αἶϑο [δὲ νῆδη πεν γοσβῃρ (0), ἴα 
πρεσβύτεροι Δοκπον]εάρε (οὐ Β οτεδῖϊνα 
εἴοτν (11), ἀπὰ τπᾶὲ τῆς ΟἝΤ. ομογυδίπι 
ἃτε δββοοιδίε ψἱτ [Π6 Ῥῃεποσηεηᾶ οὗ ἴπε 
βίογτη-οουἃ. Τῆς βεεῖ ἄοεβ ποῖ ἀεῆπε 
18 6πὶ, ποννενεσ, δη πον πιᾶὺ Ὁ6, κε τῆς 
πρεσβύτεροι, ἃ (τδάϊτίοηδ! δηὰ ροειίςδὶ 
τεδῖτ οὗ [ῃ6 Βεδνδηΐυ οουτί.---τέσσερα, οὐ, 
814ν. Επ. χχχ. 13,14. ΤΠε ροδίυτε οὗ ἴῃ 6 
ἴῷα πιᾶν ὃε νἱδι141 156 ἃ ἔγοπι ἃ ςοπιρατίβοῃ 
Οὗ ἐπε ΑΙΒαπιῦτγα Οουτὶ οὗ ἴδε 1, 1ο0η8. 

Ψψεγ, 7. μόσχῳ, “Δη οχ ΟΥ δίεεσ ᾽᾿ (48 

υχχΧ). Ὑᾶῶςε ἔοιις δηϊπιαὶβ ὅσα ἔγεεὶν 
σοπιρουπάεαά ουὲΐ οὗ (Βς οἰλδείοδὶ ἤρυτεβ 
οὗ ΕΖεϊκίεἰ 8 σμβεγυδίπι δπᾶ τπε βεγαρῃίπι 
ἴῃ 88. νὶ. ; [πὲ ἰδία ΒυΡΡΪΥ (86 5ἰχ 
ἡ ηρ8 ἀρίεοςς. Τηΐβ ἑμποιίοη οὗ ςεδβε- 
.ε88 ργδῖβς (8-9) 18 ἰάκεὴ ἴοτι Επος ἢ 
᾿χὶ. το ἔ, ψἤεῖα ἴπ6 οδεσγυρίπι δηὰ 
ΒΕΙΆΡΠίπι ἅτε δίϑο δϑβϑοοίδαίοἁ Ὀὰΐὲ ποῖ 
ἰδεπεδεὰ ἢ τῆς δηρεὶϊὶς Βοβὲ (που ρἢ 
ἴῃ χί. τῆς σδοσζυδίπι ἀγα εαυΐϊναϊεηι ἴο πε 
ἕους Δτοβδηρεἶῖβ) ; ἴος ἃ ροββί]ε Βαδγ- 
Ἰοηΐδη ἀδίταν, Ῥαοκρτουπὰᾶ, ςΓ,. Ζίπηπηεγη 
ἰῃ ϑοϊγδάεσ,; 626-632, απὰ (]επηεπ᾿ 5 Κὰὸὲ- 
Ἰἐρίοπδρεσοκιεκέϊομε Ἐγλίἄγωμηρ ες Ν. 
Τ. (1909), ΡΡ, 74 (. Βεβιίπά τῆεπὶ ᾿ἰς τῃς 
βίψηβ οὗ ἴῃς Ζοάΐας (6 011, τΠ6 Διομασ, 
τς Ἰοη δηὰ δῆς εαρίε, 248 ἃ σοῃβίε!]δίίοη 
οἵ ἴδε Νοσιῃ ; 80, 6.5.ν αὐηΐκεῖ, Βπικίοῃ, 
εἴς.). Ὑῇες δηαϊορουβ ἤριτγεβ οὗ ἴΠ6 ἔουτν 
ξαπεγάσυ ρβεηὶϊ; θεΐοσε ἴῃς Ἐργρίίδη ἴἤτοης 
τεργεβεηῖ τῆς ἔουγ ροϊπιβ οὗ της σοπηρδββ. 

Ψψεσ. 8. Α ἀεβοτίριίοη οὗ ἔπε βουηάβ 
δηὰ βοηρβ οὗ μεᾶάνεῃ (Ὁ]ονν8 ἴῃς ρίσϊυτα 
οὗ 118 βἰρμ:8.---γέμονσιν, εἰἴπετ τ τὰ 
τιῖ. (ἔχων ἔοτ οῃςε ἃ τεδὶ ραγίϊς ρ]ε) οὕ. Δῃ 
δδυπάειοη (1 ἔχων Πεῖε, 85 εἰϑεύνῆεγε ἴῃ 
188 Αροσᾶϊυρβα, πιαδὲ Ὀ6 βυρρ] δὰ ἢ ἃ 
οορυϊ4). κυκλ, κι. ἐ. -- "'τουπὰ τΠεῖτ 
Ῥοάϊεβ δηά οὐ πε ἱπβίἀε" (ἐ.5,, απάετ- 
πεδῖ {πεῖς ννϑἱηρθ). Εογ ἴῃς σϑββθ  εβ8 
Ῥιαῖβε, ὑυμοἢ ταβασι 68 ἴπδὲ οἵ Νίπ-ἰ Ὁ, 
ἴδε Αβδυτίδη ἀείτν, οὔ ὁπ νδθῖ. 7 δηά νεσ, 
11, αἷδο Εποςἢ χχχίχ, 12 (1π6 ἰτβαρίοηῃ 
ΒιΠΡ ὉΥ ἴῃ 583:εερεβ8 οπεβ, ὑ.6., Δηρα 8), 
8ῖαν, ἔῃ. χνὶϊ., δηὰ Τεςί. ᾿ουὶ 3 (νβετα 
εηά]εβ8 ργαΐβε ἰβ ἴῃς ἑμηςτίοη οὗ ἀδηίζεηβ 
π {πε ἐουτίῃ ἢεανεη). Τῆς βγϑὶ Ἰΐης οὗ 
τα Ὦγπηη ἰβ [βδἰδηὶς, ἔπε βεοοπά (ὁ ἦν 
κιτιλ.) ἰβ ομαγδοίεγίβεὶς οὗ [ς ΑροἼδίυρβε. 
[π Επη. χὶϊ. 7 ἴδε δῃ δηά πιοοη ἰπ ἐμεῖς 
οΥδὶ 8 “ φίνε ἔμδηκβ ἀπά ργαῖδε ἀπά σεδὶ 
ποῖ; ἴοσ ἴο ἔπεπὶ ἐπεὶγ ἐμδηκβρίνίηρ ἰδ 
τεβι". [Ιη {πε Αροοδίυρβε, βοψενεσ, ἴπῈ 
ῬΒεποπίεπᾶ οὗ πδίυσε δσα βεηεγαιν ἴῃς 
οὐ͵εςῖιβ οὐ πε βοουγρεβ οὗ ἴῃς ἀϊνὶπε 

ππαασαἂἜ.νὩ.»ν. ἀν. πο 
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9. καὶ ὅταν "δώσουσι ' τὰ ζῷα δόξαν καὶ " τιμὴν καὶ " εὐχαριστίαν ΘΛ Μοι, 

τῷ καθημένῳ ἐπὶ τῷ θρόνῳ, τῷ " ζῶντι εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, « Ρϑ. χανε. 

10. ὅ“ πεσοῦνται οἱ εἴκοσι τέσσαρες “ πρεσβύτεροι ἐνώπιον τοῦ καθη- 
μένου ἐπὶ τοῦ θρόνου, καὶ προσκυνήσουσιν τῷ ζῶντι εἰς τοὺς αἰῶνας 
τῶν αἰώνων, καὶ " βαλοῦσιν τοὺς στεφάνους αὐτῶν ἐνώπιον τοῦ θρόνου, 

λέγοντες, 

(χχίχ.) σ, 
τ Τίπι. ἱ. 
17, Αρος. 
ν. 13, νἱΐ, 

τι. “Άξιος εἴ, ὃ ἐ Κύριος καὶ ὁ θεὸς ἡμῶν, κλαβεῖν τὴν δόξαν ὁ δες" 

καὶ τὴν τιμὴν καὶ τὴν δύναμιν" 

2 ΌΒγοη. νἱΐ. 3. 
Βίο Οδεβ. χχχνί., Οἰςοσγο'β ῥγο ϑεχίο, 27. 
3, χνί. 7), Αὐδοῖξ, δ έας. 2ζόδι, Ηεϊρίης, 34. 

ε εξ. Οεοτᾷ. ἵν. 12, Ματί. χ. γ2, Τίτ ἀδίε ἴῃ Τας, 4πη. χν. 20, Τὶ 
ἔ Νοπι. ὑγαςι δι -- νοςδϊνε (ςοηΐγαβι χὶ. 17, χν. 
ἕν. τὲ, 97. 1 ΟὭτοη. χχίχ. 11. 

τιν 
ὦ ἐγὼ εἰς 

τὸν αἰῶνα. 
ἄν. τ΄, ἡ. 

68 ἴῃ 

ΔΈος δωσουσι ΑΡ, πιίη., Απάδ (εἀά.), δωσωσι (0, πιῖπ., Β8.) [᾿ξ ΝΗ, δρρ. 
172] δηὰά δωσι (πιίη., 5., Απάς, Ατεῖἢ.) ἂγε ναγίδηϊβ (Ρσ. εἰρη ἀεάεγαπέ, νᾳ. σμνὶ 
«ἀαγεηῖ); ο7. ΝΝὶπ. ὶ 14,9; 8 13, 7--,-οῖδε ἔογηχεσ θεΐπρ' δπ υπυδυδὶ σοη). Δοτ. 

νταῖῃ. ΤΠςε ῥγεσεάεπος οἵ ὃ ἦν ονες ὁ 
ὧν πιᾶγ ὃς ἄυε ἴο ἴῃς ἐπιρἢΔβὶ8 οἵ τῆς σοη- 
ἴαχὶ ὕροη (νεσ. 11) ἴπ6 ἀεβηΐίε οτεδνε 
δεοιίοη οὗ αοά. ϑίποε τῃε πρεσβύτεροι 
ΨΟΙΒΗΪρΡ αοἀ δ8 (ῃἢς εἴεσπδὶ (νες. 10), 
ΜΏΠΕ τῆς ζῷα δοκπονϊθάρε Ὠἰπὶ 88 [Ὡς 
ἅγιος, της ἰαίτετ ερίτπεὶ ργορδῦϊν τοϊδὶπβ 
ἐξ ΟΙΤ. 5βεῆβε, ὁ.4., δϑβοϊυιϊις [ἴὸ δπὰ 
ταδ)εβες ροννεσ (χνί. 5). Τῆε {τβαρίοη 
ΟΟΟυΒ ἴῃ ἴΠ6 Βαυγ]οηΐδη τεςεπβίοη (ἰϊϊ.) 
οὗ {π6 Θῃπιοηοθ- βγεῖ, ἀσηοπς τῃς ἀΔιν 
ῬΓΑγθΙΒ οὗ ἴῃς [εν ϑῃ σοπητηυσηΐϊγ. 8:Ὲ 
ἔυτῖβες Ἐρπογεῖ. Ἀεὶ. ακπὰ Εἰκέος, ἱ. 117, 
τιϑ. 
ει. 9. Το ἐτεφυεπίδεϊνε πιεαπίηρ οὗ 

οοπῖεβ ἔζοση ἴῃς βεῆβε ταῖδογ 
τη ἔτοπὶ ἔπ ρτδιηπιαγ οὗ {πε "ἢ. 6. 
“ὙΠ ηενοτ, εἴς. (ἐ.6., Ἑπγουρπουξ τῆς 
οουζϑα οἵἉ {Π|8 ὈοοΚ, ν. 8 ἔ,, χὶ. χ6 ἢ, χίχ. 
ῃ ἰ8. “ἃ βοτγῖ οἵ βίδρο- ἀϊγθοϊίοη " (ϑ πηοοχ). 
τ νουἹά Ὀε Βαιβἢ το ἴαίκε ἐπε ννογάβ 88 ἃ 

Ῥιγοϊερεὶς δ᾽ υβίοθ ἴὸ ἔπε βἰηρίς οσουτ- 
τεῆς δ χὶ, 1:5 ἢ (1. ΥΝν εἰδβδ)ὴ. Τὸ ρῖνβ οἵ 
φβοιῖὶθς δόξα ἴο ἀοάΐ ἴ8 τενεγεητ ἴο 80- 
Κηπονϊεάρσε Πὲ8 δυργεσιε δυςπογίτν, οἰἴποσ 
ΒρΡΟπίδηδοΟι ΒΥ δηδ ρἰδάϊν (18 πετα δηὰ 
ΧΙΧ, 7, αγα ὁ Βοπουτ᾿ ὈεΟΟΠΊΕΒ δἰ πιοβῖ 
“ ργαῖβε ") οὐ ὑπάεγ βίγεββ οὗ ρυῃιβηπιεης 
(χὶ. 13, χὶν, 7, χνὶ. 9) δπὰ ἔεαγ οἵ Ἰυὰρ- 
πιεηῖ. ὙΤῇε δἀαϊείοη οὗ τιμή ἰπ ἄοχο- 
Ἰορίεβ δπιρίιῆεβ ἴῃ ἰάθα, ὈῪ δ᾽ ἵρ πεν 
ἐπιρμδβίβίηρ ἔπε ἐχργεββίοη οὗ ἴπαΐ νεπα- 
ταῖϊοπ δηὰ αὐγὰ ἴεϊξ ἱπννασγαάϊνγ Ὁ ἴμοβε 
ΨῈΟ τεοορπίβε ἢίβ δόξα. ΤῸ ἔεασ αοά 
ΟΓ ἴο ὃὉς Π8 5εῖνϑηΐβ ἰ8 18 εαυΐϊναϊεπε 
ρου ἔπε ραγὶ οὗ πηξῃ ἴο δῃ διετυάε οἵ 
ῬΙουΒβυδπιββίοη πὰ ποσηᾶρε. ΤῸ “ γίνε 
ἘΠᾶη κ᾽ 18 δαγάϊν οο-ογάϊπαιϊς ψ τῇ δικιτ., 
Ῥυξ Ό]1ονν8 ἔτοπὶ ἰξ 88 ἃ σογο ]γν (ες. ῬΒ8. 
χονὶ.-χον}.). ϑυς ἢ ΜοσβἢΡ ἰ8Β δα ἄυς 
οὗ ἐλε ἰἐοίηρ ἀαοά (νὶϊ. 2, χ. 6, χν. 7), 

ὉΔΪΥ ἴγὰς τεοὶρίεης οὗἨἁ ψοσβῆϊρ. 

ΜΒ αΓΕΔΒ ἴο εδὲ “ τηεδί βδογίβοεά ἴἰὸ ἰά4ο]8 
18 ἴο ψΜνοσβῆϊρ ἀεδὰ ροάβ" (Ὁ ά. νί. 3, οἷ 
Αρος. ἰΐ. 14, 30). δε Αροσδῖίυγρβε, πον- 
ενεσ, πενεῖ νεῖ ]β ου ἴῃς ἄδηρετῖ οὐ ἀοϊδίσυ 
νυ ίπ τς ΟἸ τ βείδη σπυτοῖ ; [16 αἰτοπτίοη 
8 αἰγηοβὶ δυβογρεὰ ὃν ἴπ6 βυργετις ἰάο- 
Ἰδῖγυ οὐ ἴῃς Ἐπιροζοσ, Ψῃϊο 8. 5:1 ἘΠῚ} 
ςοπίτγαϑβίεὰ ἴῃ τπ18 δπά ἴῃ οἴ ραββαρεβ 
ἢ τῆς σεηυΐης [πιρετία] νοσβῃιρ οἱ ἴῃς 
ΟἸ σι βιίδη σμυσοῃ. “ΗςἜ ννῆο 5818 ου πε 
τδτοης ᾽" (4 {||ε οὗ Οβιγίβ ἰη Ε. Β. Ὁ.) 8 τῆς 

"7. τῆς 
Ἡγτηη ἰὸ “ ὰ ψῃεδη ἢε σίβαῖἢ ἡ: “ὙΒοβε 
ΨΏΟ ἃγε ἰπ τὮγ Το] οννίπρ 8ϊπρ ὑπο ἴδε 
ψ ἢ ον δπὰ θοὸν ἄονη τΠεὶς ἰογεπεδάβ τὸ 
1ῃ6 εαῇῖ πε πεν τηεεῖ ἴδετε, δου 
Ἰοτά οὗ πεᾶνεη δπά εαγίδ, ἴδοι ἱείηρ οὗ 
Εἰρῆε δπὰ τευ, ἰδοὺ ογεαῖοσ οἱ 
εἰεγηϊ ", 

ει. το. Τὸ οδϑῖ ἃ Ἵοζοντὶ δείογα τΠ6 
ἴἤτγοπς 88. ἃ ἴοκβὴ ἴπδαί τπε ψγεᾶγεσ ἀϊ8- 
οἰαἰπιεά ἱπάερεπάεηςε ; δη Οτίθηιϊδὶ (Ρασ- 
τη ϊ4π) τοκεπ οὗ τεβρεοῖ ἴοσ τουδὶ {τε}. 
ΟἿ. ϑρεηβειβ ἤγνιηε 7 Ἡεαυεπῖγ Βεακί!ε 
(141-154) δηὰ {πε ῥγϑῖν ἔάπου ἰη 5[αν. 
Επῃ. χίν. 2 Ψασε ἴῃς 808 ΟΥΟΝΠ ἰδ 
τλκεη ἔγοπλ ἢἰπὶ 8Δ8 πε ρβϑβδβεβ [του ρἢ 
τῆς ἐουτ ἢ πεάνεη (Ὀεΐογε αο) ἀπά ρίνθ 
το αοά. 

Ψψεσ. 1:. Αῃ ἱπιρ οἷς τοίαιδιίοη οὗ τπ6 
ἁἀυαϊϑεὶς 1468, ἀενεϊορεὰ ὉγΥ Οετπίμυβ, 
τῆς ἰγαάίείοπαὶ ορροηεηξ οὗ Τοῖιπ ἴπ Αβία 
Μίηος, πὶ ογεδίίοη ψγὰβ ἴπ6 ννοσΐὶς οἵ 
βοπῖε ληρεῖ οὐ ροννεσ βεραγαῖς ἔγοπιὶ αοὰ 
(Ιτεη. 1. 26, ἵν. 32, Ηἰρροὶ. Παετν. νἱὶ. 33, 
χ. 1). ΤΒε επιδυβίαϑεις δββεηὶ οὐ ἴῃς 
πρεσβύτεροι ἴἰἴο ἴπε δάἀοταιίοη οὗ πα 
Οτεδίοσς ἰβ ἐχργεββεὰά ἴῃ ννογὰ 88 νεῖ] 88 
ἰπ δοιίοη. σύ επιρμαῖίοτε ἢ υδυδ] ἀρο- 
οαἰγρεὶς (Κ.].ν 295, 296) εἰπρ 88 οὔ 
οτθδιίοη 8 ἃ ρτοοῦ οἵ αοάβ ρονεσ ἱπ 
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8 Ο(. 4 Ἐὲ4. ὅτι " σὺ ἔκτισας τὰ πάντα, 
οἱ χ᾿ 6 καὶ ' διὰ τὸ θέλημά σου ἦσαν ' καὶ ἐκτίσθησαν.᾿᾽ 

« ὄριεις, . Ψ. τ. καὶ εἶδον " ἐπὶ τὴν δεξιὰν τοῦ καθημένου ἐπὶ τοῦ θρόνου 

ἤδμὰ γι, βιβλίον γεγραμμένον ἔσωθεν καὶ ὄπισθεν,;2 " κατεσφραγισμένον 
3 ἐπὰν 

ϊ δδ ὟΝ ΔΧΧΟΙ. Ὁ ἄπ. λεγ. ΝΙΤ. ῳί' Ὅδη. νυἱϊὶ, 26, χὶΐ. 4, 9 (18. χχίχ. 11). 

λρουκ σαν Ο, 14, 38, 5:, “οτεαϊεὰ ουἱξ οὗ ποιπίηρηεββ '᾿: Α οἱ. και ἐκτισθησαν, 
Ρι., 36 οὔ. σαν και. Εὸτ βἰπιέϊαγ ἱπβίδποςβ οἵ ἴπε εἰϊδίοπ οὐ δ δϊείοη οὗ ἃ περδῖνε, 
8ες Νεβῖς᾽ 5 Εὐηζ,, 250.251 (Ε. ΤΙ., 311-312). 

3 ΤῊς ΒἰτοΠΡῚΥ βυρροτσίςἁ νατίαπε εξωθεν (ΡΟ, πιίη., 8., ρἵρ., νρ., Αττῇ., Αεί., 
Ηἰρρ., Ρσ., εἰς., δ8ο Βουββεῖ) ἴοσ οπισθεν (ΔΑ, 1, 14, 5γ1.) μαγαϊν δἰΐεγβ ἰῆς ρεπεσαὶ 
86ηδβε Οὗ ἴπε ράββαρε, ἀπά ἰβ ρσορδυϊν σοηξζοσπιεά ἰο ἐσωθεν, οἷ. ΖαΠπ᾽Β Εὐηὶ., ἃ 72, 7. 

Ργονίάδηςε δηὰ οἱαἰπιβ οἡ τηδηκίπά (ε΄. 
4 Ἐρά. ἐἰϊ. 4, “Ἰδοὺ ἀϊάβε ἐαβῃίοα τς 
ελσίῃ, δηὰ ὑπαὶ {πγβεῖξ δοπςἊ"᾽". Τῇαὶ 
Αοά δὰ τεάδεπιες 18 αοά ἰδ οσζεδίοσ, 
ἔοττῃβ οπε οὔ {με Ο.ὔἕ τ. 1Ἰάδδβ νν ἰοἢ δοαυΐγα 
Βρεδοῖδὶ ννείρῃς ἰπ τἴπε Αροσάϊυρβε. Ὁε- 
βρίϊς τμς οοπίταάιςτίοπβ οὗἩἨ ἐχρεσίεποβ 
δηὰ τπ6 ἀρρδγεηΐϊ {τἰυπιρῃ οἵ ϑαίΐδη, ἴῃς 
ΔΡοοδῖγρβεβ οὗ ἴπε ἂρὲ πεένεῖ ρᾶνε ὙΨΆΥ 
ἴο ἀυλ]βηη. ὙΠπεὶγ ἄγπὶ πόρε ννὰβ τῃαΐὶ 
τῆς ψοτὶά, ἰάελ!ν οὐ β, ψουϊᾷ Ὀεσοσπλς 
δοίυδιν πὶβδ ψν ἤδη πιθβϑίδ 5 ΜΟτκ νν88 
ἄοπε; δδῆςθ, 8ἃ8 πεζθ, ἔπε δεββεγίίοη οὗ 
88. σοτηρίεῖε ΡΟΣ ΟνοΥ πϑίυγε πὰ 
παϊϊοπβ. “Βεοδυβε ἴπου ἀϊάϑε ν}]} 1 (σύ, 
σον επῃρδδίϊο) {πεν εχίβίεά ἀπά ννετα 
ογεαῖς " (δὲ δηὰ ριοοε}ββ οὗ ογεαδίίοῃ). 
ΑΒ 8 δῆβννεσ ἴο ροϊ ἐπε ῖβπὶ [ἢϊ8 οαγάϊηδὶ 
Ῥοϊ εἴ ἰη αοά ἔπε ογεδέος σάπια ργεβεπεν 
το τδς ἔτοηΐ ἰη ἔδεε βεοοηὰ σεπίυγυ ογεθάβ 
Δηὰ δροϊορίεβυ Βυῖ τῆς ἰάδα ἤεῖε ἰδ 
ἀϊδετεης αἰτκε ἔτοση σοπίθεηροσδσυ [ον ἰ8ἢ 
πὰ ἴτοπὶ βυδϑεαυεηῖ ΟὨγίβείδη βρθουΐα- 
εἴοη, ἴῃς ἐοσπηοῦ πριάϊπς τἢδξ οζεδιίίοη 
ν»88 ἴοσ ἴΠ6 βᾶκε οἵ ἰβεδεὶ (ε}. 4 Εϑά. νὶ. 
55, ΝἱΪ, 11, Χ. 13, ΑΡοο. Βδσ. χῖν. 18, 
10, χν. 7, Α58. Μοϑβ. ἱ. 12, εἴς., ἃ ἑδνουτγί(ε 
ταὈίηὶς ὈεϊοὮ, (ἢ ΙΔτίεσ σοηνϊποεὰ (παῖ 
ἰξννδβ ἔοσ ἔπε βαΐκε οὗ τῆς Οἢ σι βείδη σπυγοι 
(υΣ. ετγπι. Μὲς. ἱϊ, 4. Νὸτσ 18 ἔδεσε ΔῃῪ 
ενίάεπί ἔτος οὗ [δε ἤπετ ἰάεα (Επ. ἰἰϊτν., 
ΟΙεπ). Εοπλ. χχ., εἴς.) ν μος οοπίταβιθᾶ 
δε ἱσσερυϊασίεβ ἀπά ἱτηρί εν οὗ πιεη ἢ 
τῆς ογάεσ δπά οδεάϊεηςς οἵ ἴῃς υπίνετθε. 
ὙΠε ςοποεροη οἵδε ΠοΙ͂γ οηε8 γτεηδεσίηρ 
᾿δᾶβεῖεβθ ργαῖβεα ἰπ ἤεᾶνεη ψουὰ ὃδ6 
λτλ τ ἴο δαγῖὶν ΟΠ γίβεϊδηβ ἢ τουςῇ 
νι Ηεϊδηὶς ἰάεαβ δπὰ δββοοϊδιίοῃβ ; 
“ἔι Ἡεκδίδουβ οὗ Αθάοσα, ἴῃ ἢῚ5 βἰκείο ἢ 
οὗ τδε ἰάς4] ρίουβ οἱ, οογηραγεβ ἔπθηὶ ἴο 
τπ6 ῥσίεβδεβ οἵ Αροΐϊο, διὰ τὸ τὸν θεὸν 
τοῦτον καθ᾽ ἡμέραν ὑπ᾽ αὐτῶν ὑμνεῖσθαι 
μετ᾽ φδῆς συνεχῶς (Ὀἰεἰετίοἢ 36 (., οὗ. 
Αροο. Ῥεῖ. 19-20). Ταεί. Σιευὶ 3 ἐν 
τῷ μετ᾽ αὑτόν εἰσι θρόνοι κ. ἐξουσίαι ἐν ᾧ 
ὕμνοι ἀεὶ τῷ θεῷ προσφέρονται. 

Οβάρτεε Κ΄. --νες. 1. Ὅς οεηῖγαὶ 
ἰάεα οὗ ειἰ8 βεαϊεὰ τοὶ οσ ἀοοιηβάδυ 
Ὀοοῖς ᾿γίηρ ορεπ οἡ ἔδε ἀϊνίης Βαηά (οἷ. 
Βίαι, δέμαΐδη χεν αἰλεῦ. Βμολτυόδέν, 
36 ἢ, Ε. ]. Θοοάβρεεά, Ἄόονγν. Βὲδὶ. 
11. τοο3, 7074) 18. τερτοδυσεὰ ἴτοσῃ 
ἘΖεκΙεὶ (11. ο Ὁ) δυὰς ἱπάερεπάςεπεν ἄενε- 
Ἰορεὰ ἰπ ογάᾶεγ ἴο ἀερίος τῆς ἀπ τδαὲ 
ενεη ἴδεδβε πιαρπίβοεηϊ δηρεῖῖς ἄρσυτεβ οὗ 
πε ἀϊνίπε σουτέ ἅτε ὑπεαυδὶ ἴο ἴπ6 ἰλϑὶς 
οἴ τενεϊλιίοη. [8118 18 πες. Ἐογ Οοά, 
ἃ τηοιίοη] 688, δἰἰεπε, πηα᾽εσῆς ἄρυτς, ἄοεβ. 
ποῖ οοπια ἀΐγες εἶν ἱπίο τους ἡ τηθπ 
εἰἴδες ἴῃ τενεϊδιίοθ οὐ 'ἰῃ ρτγονϊάεηοα. 
Ηε ορεζαῖεβ [Ὡσουρἢ δἰ8 πλεβδίδῃ, ψμοβα 
νἱοδτίουβ βαογίῆος ἴὔσγοννβ 411 δηρεὶβ ἱπῖο 
{δε βῃδάε (εὖ τῆς ἐδουρπι οἵ ΡΏΪ]. 11. 5-- 
11). Εος (δε δποίεπε δββοοϊδοη οὗ ἃ 
τοδηγ-Ποτηοὰ [πὶ ἢ ἀϊνϊ παιίοη, εὐ. 
{πε ἱταρτηεηίδγν Ερυριίδη ἴαχε εἀϊθᾶ Ὁγ 
ΚιΑΙ! (ὕγονι Κύπὲρ Βοκλκογὶς, ἱπηβογοϊ, 
1808) ἀπὰ τἢςε τείεγεπος ἰο ϑυϊάδλβ (οἰεὰ 
ἰπ Ὧν Ηἰςέ. Νεῖυ Τοσίανιεμ 2 Ὁ. 687). 
βιβλίον, ννῆϊο Πεζα (88 ἴπ 'ἴ. 11, χχίϊ. 7- 
18) ταῖϊρῆς πλεδη “ Ἰεξίες οὐ “ δρίϑβεϊς " 
(7. Βιτι 5 4.|. Βμολισόδθη, 20, 21), ἂρ- 
ῬΆΓΟΠΕΥ σερτεβεπίβ ἴπΠ6 ῬοΟΐ οὗ ἀοοτλ ος 
ἀεβιίην 248 ἃ ΡὈδρυγιβ-:οΟῦ (.6. δῃ 
ὀπισθόγραφον, σ᾽ Ὧν 1. 6) ΒΟ ἢ ἰβ 8ὸ 
[11 οὗ πιδίέεσ τμδὲ τῆς ψτίεηρ 88 θοννεά 
ὅτοῦι {πε ἰπδίἂς ονεσ ἴο ἔπε δχίεσίοσ, ἃ8 ἰ5 
ενίάεηε ψνβεη ἴα βῃεεῖ ἴἰβ σοἹδᾶὰ ὑρ. 
Ἡδκετε 88 εἴβενμεσςε (Ὡς ρἱοίοτίαὶ ἀεῖδιβ 
δῖε ποῖ ἴο ὃε ῥγεβθεᾶ; δυῖ ΜῈ τηΔΥ 
νἱδυλιῖβε τῆς σοποερίίοη ὉΥ βυρροβίπα 
ταδὶ 411 {πε 86}18 δἱοηρ ἴὩς ουἵες εἄρε 
τηῦδὲ ὈῈ Ὀγοΐκεη Ὀεΐοτε ἴῃς σοηΐεηί οὗ ὡς 
ΤΟΙ͂Ι οαῃ 6 υπίοϊδεδ, ἀπά (παὲὶ εδοΐ 
Βεταϊάβ βοπὶβὲ ρεπυϊεπχαίς ἀΐϊβαβίες (80 
4 Ἐβά. νἱ. 20). Ὑδετε 8 πο ρζοοῦ (δὲ 
εδοἢ 864] πιβδηΐ ἃ ργορτεββίνε ἀϊβοϊοβαγε 
οἴ [8ς οσοπίεηϊδ, ἰῃ ννΒοἢ οαβε γα βῃπουϊὰ 
Βᾶνε ἴο ἱπχαρίπε ποῖ ἃ σοὶ θυΐϊ ἃ οοάεχ ἱπ 
ῬοΟΚ ἔογηι, δας 8ε8] βεουσίηρ οἣς οἵ ἴννο 
οὗ ἴῃς Ιεᾶνεβ8 (ϑρίτϊ). Ζδμη (ο!]οννεά 
Ὁγ Ναβεῖε, 1. δ εῖββ, δῃὰ Βσιδβίοπ) ἰπι- 
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2. Καὶ εἶδον ἄγγελον “ἰσχυρὸν κηρύσσοντα ἐν ς ᾿εδπεὰ 
φωνῇ μεγάλῃ, “Τίς ἄξιος ἀνοῖξαι τὸ βιβλίον, καὶ λῦσαι τὰς 

σφραγῖδας αὐτοῦ ;᾿᾿ 3. καὶ οὐδεὶς ἐδύνατο ἐν τῷ οὐρανῷ οὐδὲ ἐπὶ 

.- μον 
. Ῥα. 

ΟΣ. 2ο. 

τῆς γῆς οὐδὲ ὑποκάτω τῆς γῆς ἀνοῖξαι τὸ βιβλίον οὔτε βλέπειν 
αὐτό. 4. Καὶ ἐγὼ ἔκλαιον πολὺ ὅτι οὐδεὶς ἄξιος εὑρέθη ἀνοῖξαι 
τὸ βιβλίον οὔτε βλέπειν αὐτό. ς. καὶ “ εἷς ὅ ἐκ τῶν πρεσβυτέρων 

Ῥέονεβ Ὡροὴ {π|8β τΠθοσΥ ὃῪ ἰακίηρ ὅπ. 
στ κατεσφρ. δηά τπυ8 εἰ Ἰπλϊ ηδιίπρ᾽ ΔΩΥ 
ἰάεα οἵ τῆς βιβλίον Ῥείπρ ὀπισθόγραφον:: 
ἰξ βἰπιρὶν τεϑίβ οῃ (ἐπὶ) ἴῃς σίρε δβαπὰ, 88 
ἃ θοοΐκ ἄοεβ, ἰπβιεδά οἵ δεῖπρ πεὶὰ ἐν 
τῆς σίρε παπᾶ, 88 ἃ στοἱ! ννουἹὰ 6. Βαϊ 
ἐπὶ τ. δ. ἰ5 ἃ οματαςξοτίβιϊς ἱγσγερα]ατίεν οὗὅἁ 
ξτατατηᾶσ ; ἴο ἀεβοσίδε ἃ βεαϊε Ῥοοῖς 85 
“ἐ νπτὶτίδη ντπῖπ "8 τδυτοϊορίοδὶ ; ἀνοῖξαι 
οουἱά δε υϑεᾶ οὗὨ ἃ τοῦ! 48 ὑγε}] 88 οἵ ἃ 
οοάσχ ; δηὰ ἔσωθεν ννου]ά ῥτορδῦϊν πᾶνε 
Ριεοςάεά γεγρ. μαὰ ἰξ Ὀεεη ἱπιεπάθά ὉῪ 
1861 το φυδ!τῖν τμε ρατεοῖρῖε. Α Ἐοπιδη 
ΜΠ], νΒοπ ντίτίοη, πδά ἴο Ὀε βεαϊεά βενεη 
εἰπηεβ ἴῃ ογάος ἴο δηϊμεπείςαις ἱΐ, δηὰ 
δοπὶα πᾶνε διρυεά (,. Ηἰςοκβ, αγεοὰ 
Ῥαλδοεοῤὰν απὰ Κονιαη ἴνατ ἐπ ἰκε Ν. Τ. 
157, 1658, Ζαῖπ, ϑείψυπ, Κοῆίεσ, 1. 
Ὑν εἰ58) τῃδι 115 Ἔχρ δἰπβ τῆς βυπιθο  ἰβηι 
Βετα : ἴδε βιβλίον ἰ8 δε τεϑιδτηεπὶ 88- 
βυτγίηρ {πῸ Ἰππεογίίδηπος τεβεσνεά ὃν αοὰ 
ἴος ἴῃς βαίηιβ. Ὑῆε οοἰποίάεπος ἰ8 ἰη- 
εγαβίίην. Βυὲ {πε βδοτεὰ πυπιρεσ ἰπ 
118 σοῃπεχίοη ἄοεβ ποῖ τεαυΐϊγε ΔΠΥ 
εχίσα- ϑεγηΐτς Ἴχρηδίίοη δηά ἔπε ποσοῦ 
οἵ ἔπε 86ε8]-νἱβίοῃμβϑ ἃγε ποτε ἀρρτορτίαϊς 
ἴο ἃ ὕοοΚκ οἵ θοοτ). Βεβίάεβ, ἴὩς. Αροο. 
οὔἴἶεςβ π0 βιιρρογὶ οἰ μεσινίδε ἴο {Π18 ἱπξοσ- 
Ῥτειδιίοη, ἕος {με 8οῖες δἱϊυβίοη ἴο 
κληρονομεῖν ἰ8 αυἱέε ἱποίάεπεα! (οΐ. οπ 
χχὶ. )). ὙΠΟ βελίηρ [8 τεαῖ ν ἃ Ὀδηίεῖῖς 
τοῦς, δάδεὰ ἴο ἀεποίε πε τηγβίεσυ δπὰ 
οὐβουγιν οὗ ἴῃς ἔπίυτε (ποῖ οὗὨ ἴῃς ραβῖ, 
Εῃ. Ἰχχχῖχ.χο.). Οἱ {πὸ ντίτετ᾽ Β ἔτ ῃασ 
ὑδς οὗὨ ἴπε Βυπιῦδοϊ οὗ (ε Ὀοοῖκ οὗ Ποοπι, 
ο΄. Ὀεῖονν οπ. οι. χ., χὶ. τδ-ο. Τδὲε 
βίίεπος ἔο]]ονίπρ (ἢς ορεπίπρ οὗ [Π6 1δδὲ 
8εΔ] Τογίδί νυ ὅοεβ ποὶ σδργεβεηΐ ἴδε 
ςοηΐεηῖβ οὗ (δε Ὀοοῖς (-- ἴῃς ρῥτοιηἰϑεὰ 
ϑαδθδιῃ-τεβί, Ζδηη). Τηὶβ ψουἹά θὲ ἃ 
)εἶυπς δηςὶ- ΟἹ πλαχ. Ῥοββιδὶν πε ςοβιΐο 
τγαρεάϊεβ τμδὲ [ο]ονν ἴπαὶ 8εδὶ ἂζὲ ἰη- 
τεηάδεά το δε ἰαἰζε 848 ἴῃ τνυτί ἰπρ ἴῃ 
υεϑιίοη. ΤῊς βιβλίον ἰ5 τπετεΐοσε ἐς 
ἱνίπε σοῦτβε δηἃ σουηβ8εὶ οὗ ργονίἄθηος 

ἴῃ {πε ἰδιϊες ἀδυβ (ἡ πάνσοφος τοῦ θεοῦ 
καὶ ἀνεπίληπτος μνήμη, Ατεῖ.). Οηϊγ, 
ΨΏ1Ε Δη δηρεῖ τοδὰ αἱ! τῆς ἀϊνίπε ΡοΪ ον 
ἴο Βδηΐβὶ (Ῥδῃ. χ. 21), ἴῃς ΟἸγίβείδῃ 
Ρτορβεῖ ἔξεῖβ ἴπδὲ 7εβὺβ αἴοπςε ἰ8 ἴῃς ἴγὰθ 
Ἱπίογργεῖεσ δηᾶ δυιποσίγ, ἀπὰ παῖ ἴδε 
ἀϊνίπε ρυγροβε οδῃ ΟΠΪ ὃς τενεαὶθά οσ 

ἃ τ- ἀδαῖε. 
Ῥασιῖ. 

τελ βεὰ τπτουρ δῖ8 ρογίεοι βρίτυ δὲ 
ἐαυΐραιεπε (11. 1, ν. 6, οὔ. ἱ. 5, 15. 27, 111. 
21, χνὶϊΐ, 14, εἴς.) 

νεῖ. 2. Τῆε καὶ αἢει ἀνοῖξαι ἰδ εἰἴεῖ 
ἐρεχεξεῖϊς οὐ ἰῃς στρα οὗ ἃ Ὠγβίειοῃ 
Ῥιοίεγοη (7. [με αὐννκυνατὰ οὔτε βλέκειν 
οὗ 3-4, ὕη|688 ἰοοκ Ὦδζα στηδᾶῃβ ἴο ἰοοῖς 
ἱπίο ἐπῸ οοπίθπιβ). ΤΏ οἵ ἰ8 ἃ ομδὶ- 
Ἰεηρε σαῖῃεσ ἤδη δῇ ἄρρεδὶ. 

εἴ. 3. ὑποκάτω, [π6 υηάεῖ-ψοτ]ά οὗ 
ἀερατίεα 5βρίγιϑ οἵ οὗ ἀδεζηοηβ. Νοῖ ὄνεῃ 
δΔηρεῖβ ἐν τῷ οὐρανῷ (7. Ματκ χιίϊὶ. 32) 
οδῃ ἀϊβομαγρε ἰῃΐ8 ἕυποιίοη ; (Παῖς τό]ς 
ἦπ τῆς Αροοδίγρβε ἰβ8 ῥγοζηίπεηι δυΐῖ 
Ἰπυῖτςά. ᾧχηκοι Ρτεΐδειβ ἴο {π|πκ οὗ ἃ 
ταλρίςα] Ῥαοκρτουπὰ το ἴδε ννβοῖς βδυτω- 
Βοΐ!δτη ; ἴῃς ὈοοΙκς ἀεῆεβ [πε Ὡεδοσουηα ΠΟΥ 
οὔ (δε υηΐνετδα, Ὀὰι γίεἶ δ ἴο ἴῃς Βιρεσίοσγ 
Ροννεσ οὗ “τῆς πενν ροά, {πε Ἰογὰ οἵ {με 
δοοκ". Εος ἴδε τῃγιποϊορίςαὶ Ὀαβὶβ οὗ 
186 ἰάεα οὗ δὴ ορεπεά μεάνεηὶν Ὀοοὸκ οὐ. 
Ψν ποκίος (4{{-ογέομέ. Ῥογϑολ. ι. 386) ἀπά 
Βτιαπάϊβ (Ητνηιες, τ867, 283). Τῆε τρὶς 
ἀϊνϊβίοη οὗ 8 υπίνετβε νν88 οτὶ κί πα! ἢν 
ΒαδυἹοηίδη θὰϊ ἰξ πδὰ Ἰοπρ' ἃρῸὸ Ὀεοοσης 
ἃ Ρορυϊᾶς γεϊϊρίουβ 1άβα, (οΥ. ΡὮΏΙ]. 11. χο). 

ει. 4. Α πῖνε Ἴχργεββίοη οὗ ἀϊβαρ- 
Ῥοἰϊπιπχεπί, ἰἢς ἐχρεοιδιίοη οἵ ἰν. σ᾿ θείη 
ΔΡΡδιθηΕν {πναστῖεά. ὍΤῆς βεπβε οἵ οοη- 
βοϊδιίοῃ δηὰ ἰσἰυτρἢ 18 80 βίγοῃρ ἴῃ {Π|8. 
ὉοΟ (παῖ πο ἰεᾶσβ ἅσε βῃμεά ἴῃ βεἰ ἐ-ρ τ. 
Τῆς ργορδεῖ ομἷν εερβ ἂἱ ἴπ6 δρρασεηΐ 
οὔἤςοκ ἴο τενεϊδιεοη. 

Ψψεῖ. 5. ἀνοῖξαι... . . σφραγῖδας, εὐ, 
Ῥἰεεεηθεῦρεσβ ϑγ1ΐορε [πξὸρ. αγαεο. 
Ϊἦροῦ {Άτβὲ οεπἴυσυ) τὰς σῷ. ἀνοιξάτω.. 
ΟἸὨγίβι 8 βυσοθβδ 18 σε ἴ0 ἢ΄Β Ἱερὶτἰπλαῖς 
τηεβεϊδηϊς δυϊμοσυ 88 4 Ῥανίάις βοίοη 
ῥίζα -- ἐῃοοῖ οἦ βργουΐ οὔ τηδίη βίθπι, οὔ. 
ἰΌΎ 11, ἰϊ, 306) ; ἔς  ανίάϊς ἀεδοεπὶ οὗ 

]εϑὺ8 8 ἃ ἰεπεῖ οἵ ςεσίδίη ογοὶεδβ ἴῃ 
βεπίανς ΑἸ γιβείδηίιν (Παἰπιδη ἱ. 8 12). 
ΟΒβΙ ὈΙγ ἴποτε ἰβ Δη δ] υδίοπ τὸ [86 οτίρι- 

ΠΑ] Ὀεδείηρ οὗ (Ὡς ΟΟΤ. ραββᾶρε :--- εβυβ. 
ἰσγαβίβεϊ]ς ἀπά σουταρδουβ, γεῖ ἴῃ ογίρίῃ 
Ὦυμῦ]ε. ἴἢ 4 Εϑάγ, χίϊ. 31, 32 ἴδε 
ταδβϑία 8 τερυκε ἴο τῆς Ἀοτηδῃ Ἔπιρίτε ἴδ 
τ8 ἀεδοτίθεά : Ἰεοπεπὶ αυεπὶ υἱάϊει: ἄς 
βῖϊνα εὐἱρ!]απίετ πιυρίεπίεπι εἰ Ἰοσυεηΐετα 
δὰ δαυϊδπὶ εἰ ἀγρυεηΐεπὶ ἐπὶ ἱπιυ 8118 
νων δὶς εϑὲ υποῖυ8, 4υεπὶ τεβοσιδυΐε 
αἰεἰδδίπηαβ ἴῃ βηεπὶ [ἀΐϊοτγιτη, 4ἱ ἀϊοϊτυγ 
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ε Οοηβισ. λέγει μοι, “Μὴ κλαῖε᾽ ἰδοὺ " ἐνίκησεν ὁ λέων ὁ ἐκ τῆς φυλῆς 
χν. ο ({1|. 6.0 
δι, δὲ. 
80]. ἱν. 13 
ἐνίκησε 
σκορπ- 
ίσαι), 
πῆ. οἵ 
τετιοίς 

δας αὐτοῦ᾽᾿. 

(ΒΙδ686, ἢ 69, 3). ἔ ας. χἰΐχ. 9, Ηδοῦ. νἱΐ. 14. 
ῬΌβεσε. χχν ϊ!. ἰὼ Ὁ Ὀἰπιίηαϊ. ργείειτεά ἰῃ Αρος. ἰο ἀμνός οὗ 418 κοερεῖ, εἴς. 
56, Αρος. χίν. 1. 

Ἰούδα, " ἡ ῥίζα Δαυείδ, " ἀνοῖξαι τὸ βιβλίον καὶ τὰς ἑπτὰ σφραγῖ- 

6. Καὶ εἶδον ἐν μέσῳ τοῦ θρόνου καὶ τῶν τεσσάρων 

ζῴων καὶ ἐν μέσῳ τῶν πρεσβυτέρων " ἀρνίον ' ἑστηκὸς ' ὡς ἐσφαγ- 

Ε χχὶϊ. 1:6, ἴδα. χί. 1 -: Κοῃ). χν. 12, 
ἱ Αςἰε νἱϊ. 

1 Ἐος ἐστηκος (ΑΡΟ, πιίη., Οτὶρ., Ηἱρρ., [,δοῃ., ΑἹ., ΝΗ, Β)., ϑνν., 8) Τί. 
Ττ., Βδ8. τεδὰ [Ὑνίη. 8 14, 5] ἐστηκως (δ τ, 7, 28, 32, 87), νν ἈΪΟΒ ΡΓΟΡΔΡΙΥ ἅγοβς ποῦλ 
ἾΕΡ Εχοερι ἔοσ χνἱϊϊ. το, {818 18 [Ὡς οὔἱν ἀδὲ οὗ τῆς ἰοηρες ραγίίςἰ ρί4] ἕοσγπι 
(ψ. εϊ 
ἔογπι). 

ἐχ βεπηΐης Ὀδνὶ ἡ]. βδος, ἰπ 5εηβε οὗ 
“ΒΠποοῖ" οσοῦγβ ἢ ῥίζα ἱπ 188. χί. Σ 
(ω7. το ; Ἐζεῖς. χίχ, 11, σ2, 14) ; βεηῆςς {πε 
ςοπιδίπδιίοη υνῖτὰ τμ6 ἰάδα οἵ “ βοερίγς ᾿" 
(ἐνίκησεν, «Υ. ἰϊ. 27) ἱπ 4 πιεββίδηϊο οοπ- 
ποίαιίοη (ς}. οη χχιὶ. τ6). Τῆς δπίρταα 
οὗ τπε ννουἹά β Ὠιἰϑίοσυ [1ε8 νι ΟἸγίβί, 
ἴο δε βοϊνεὰ δηά το δε οοπίγοι δὰ. [Ἂν 88 
εβοπαιϊοίοσυ (Επ. χῖνί. 3, χίίχ. σ)ὴ παά δὶ- 
τεδὰυ ̓ ιϑεἰαϊπιοά ἴδε τενθδιπρ ρόνες οὗ 
τλεβϑίδῃῆ, ΨὯο ἴβ “ πιρδν ἰπ 411 τὰς 
βεοσείβ οὗ σὶρῃιθουβπεββ.. .. δηὰ ψῃὸ 
τενεδὶβ 411 ἐς ἰγεάβυγεβ οὗ ῃδὶ ψῃὶο ἢ ἰ8 
μίάάεη". Ιοδη οἰαἰπιβ ἐμαὶ 1εβὰ8 ἰβ ἴδ 8 
Ἰερίεἰπιαῖς τηεβϑίδῃ, νῆοβε ρόνας ἴο υη- 
τοϊὰ (οὐ 5 τεάεεπιίπρ ρύγροβε γεβίβ ῃροῃ 
διί8. νἱοϊοτίουβ ἱπαυρυγαιίοη οὗ [παῖ Ριιτ- 
Ῥοβε. Τῇε νἱοίοτυ οὗ ΟἸγίβι ἰπ ν. 5 ἢ. 
ἴο!]!οννβ ἀγαπιδιϊςοα!ν ροη τῃς 4] υβἰοπ ἰπ 
111. 21, Ὀαζ ἰτ 8 ἴο ῥγεββ ἴπε βεάφιιδηςα ἴοο 
ἴατ ψΏοη τΠ18 βοεης ἰ8 ἰδ κεη ἴὸ γεργεβεηΐ 
διῖβ ἀυτίναὶ ἱπ μεᾶνθη “ 7ι8ῖ δῖε ἴδε δο- 
ΠοπΠΊΡ ἐβῃπηεηΐ οὗ Πἰ5 νἱςΐοτυ " (Βτί 5). 

νεῖ. 6. ΟὨτίβι, οσυςϊβεά δπά γίβεη, ἰ8 
ἰπ {86 σεπίγε. Τὸ ἢπὶπὶ 411 πίηρ8 θοὸν 
δηὰ βίη. [ε ἰβ ῥγοβαὶς ἴο δἰϊεηρῖ ΔΥ 
Ἰοςδὶ ἀεδηϊτίοη, 48 Ἐπουρὰ τς δυΐποτς μΒδᾶ 
8οῦης δγοξιϊεοίαγαὶ ρίδπ ἴῃ ΠίΒ τηϊπὰ (ἐν μ. 
Ξε “ΒΑΕ ΨΆΥ ᾧρ (δε τπτοης,᾿ οὐ Ὁγ τερε- 
«ἰτίοη Ξε “ Ῥεϊνψεεη," εὖ ὅεη. ἱ. 7)» οἵ τὸ 
Μοπάεδγ δον 80 ργοπηϊηεπὶ ἃ ἤρυτε πδά 
Βἰἐπετίο εβοαρεά ἢἰβ ποϊῖὶοςθβ. Ρ]δίηἷν ἴτε 
ἀρνίον ἐϊά ποῖ οτίρίπα!Υ Ὀεϊοπρ ἴο ἴδε 
»36-ἐη-δοῦμε οὗ ἷν., που ρ ἢ ἴῃς Βυτηῦο] 
ΤΥ Ὦδνε ποηδ ἴδε |ε88 πδὰ δῃ δϑίγδὶ 
οτἱρίη (-- Εδπι, ἰῃ Ῥεγβίδῃ ζοάϊας). Τῆς 
ΡῬιόορῇῃδὶ Ὀγ ΠΑ πεν βυρρεβίβ, παῖ νν88 ἃ 
ΠοπΊΠΊοηρίδος οὗ εαγὶν ΟἸἩτί βεϊα πίεγν, τπᾶῖ 
τῆς τονδὶ δι μποῦν οὗ [ε8ι8 ννᾶβ ἄπε ἴο 
δἰ8 βυβεσίηρ ἴοσ πιεπ, θὰϊ [6 ἐγαπιεινοσὶς 
οὗ τδε βκείςῃ 8 ἀγαννῃ ἔγοπὶ πιεββίαηϊς 
ἀορπιδβ νος ἰεπάἀδὰ ἴοὸ πιᾶκε Ογίβε 
Βεῖε ἃ ἤρυγε ταῖμεσ ἴμᾶπ ἃ ρεγβοῃδ τ. .--- 
ἀρνίον ἴμε θηρίον, ἀϊπιίπυξίνε ΟΠΪΥ ἰπ 
ἴογτι) 18 ποὶ ἴβκεῃ ἔγοπιὶ ἴεῖ. χὶ. 10 ἵ1 
(ΧΧ) Ὁγ ἃ ντίξεν ψνῆο ρἰδοβὰ ἰὲ ἰπ [υχῖδ- 

ἰπβ, 103) ἰπ ἴῃς Αρογαῖγρβε (Ἔενεῃ χίν. 1---8ιν.].---τεργοάυςϊπρ ἴ8ε βοσγίεσ 

Ῥοβίτίοπ ψ τ “ Ἰοη " ονηρ ἴο {πε τε- 

βαυγθίδηςςε οἵ δουπὰ δεΐνεεη ΓΤΥΝ πὰ 
αγὶες (8ο ναγίουδῖὶν Ηδνεὶ δηά δείνγῃ, 
204-208), ποτ Βυιδβεϊτυἱοὰ (Νίδομετ, δυο 8) 
ἴοτ τῃς ““Ἰοη" οὗἨ τῆς οτρίπαὶ 16 8ῃ 
βουζος, θαϊ ρΙΟΌΔΟΪΥ δρρ]ἰεὰ (υ(. Ηοτῖ οα 
σ Ῥεῖεσ ἱ. 19) ἴο [εβ5 ἔγοτη {πε τηβββίδηϊς 
ἱπιεγργειδιίοη οἵ 188. χνὶ. 1 οἵ 111. 7, 
τπουρη πὰ Δ᾽] υδίοπβ εἰβενμετε ἴο ἴπε 
Εχοάυϑβ (χν. 2 [) ἀπά τῆς ᾿οπαπηΐπε ὑσε- 
ἀπΠεςιίοπ ἔος [πῸ Ῥάβοῃδὶ Ὅτ βυρρεβὶ 
ἴδιαι τῆς Ἰατῖες νγὰβ αἷϑο ἰπ τῇς ργορπῃεῖ 8 
ταὶ, ὙΤῇε οοἸ]οοδιίοη οὗὨ Ἰίοη δπὰ ἰδπιὸ 
ἰ8 ποῖ βαγάδς ἰμδη τπᾶὶ οὗ Ἰίοπ δηὰ τοοῖ 
(νεῖ. 5), πὰ δυο δὴ δὐϊζο δ8 ψίβομεγ 
δηὰ οἴδετβ ροβιυϊδὶς τνουὰ ποῖ πᾶνε ἰεᾶ 
“Ποη " ἰπ νεῖ. 5 ὑπομδηροὰ. ΟἸγίβι ἰ8 
εἴεοῖ δηά ἰἰνίηρ (οΓ. χίν. τ δπὰ Αρϑοιτ 5 

οἕ. Ῥοεαδιίανγ, 1725), ὧς ἐσφαγμένον 
45 οουἹἱά θὲ βεεὴ ἔσοπὶ ἴῶε Ψψουπά οἡ 
ἴῃς τπγοδῖ), γεῖ επάοννεά νυ οοταρίεῖς 
Ρονεῖ (κέρατα, Οτίεπί] Ξγταροΐ οὗ ἔοτος, 
Γ τεῆῖ. δηὰ πε ταπΊβ᾽ ποῖπ8 οἵ {πε 
ευριίδη ϑυη- πο) δηά Κπον]θῦσε. Εος 

ἀρνίον Δηὰά ἀμνός, εΥ. Αὐδοιῖ, Ζτο . [ἴπ 
Ἑποςῇ ᾿ἰχχχῖχ. 44 ἢ (61Κ.) αν ά ἰδ ἄρνα 
τίοσ ἴο ἢΐ8 ΤΥ ἩΡΕ πὰ ϑοϊοσῃοῃ “8 
{π||16 βῆθβερ " (ἰ.6., ἃ 14π|0).---ἀφθαλμοὺς 
κιτιλ., ([ἢε [ὰπποξίοη δϑογίρεά Ὀγ ΡΙυἱδγοῖ 
(46 ἀεζεείμ ογας. 13) ἴο ἀλεπιοῃβ 85 ἴδε 
δβρίεβ δηὰ βοοιῖβ οὗ αοὰ οπ εατίῃ. Τῆς 
Ὠδῖνα ΒυΓΩΟ8πῚ ἰ8 Ὀοτγονγοά ἔγοπῃ ἴῃς 
οτραηϊβδιτίοη οἵ δι) ἀποίεπε τεϑ]πὶ, νἤοβα 
τυῖΐες δὰ ἴο βεουζε σοηβίδηϊ πὰ δοουσγαῖθ 
ἰηξογπιδϊίοη τεραγάϊπρ τῃ6 νᾶτίουβ Ῥσο- 
νίποεβ ὑπάδσ ἢἰβ οοηῖγοὶ. Νενβ (45 ἴδε 
Τεὶ-εἰ-Ατὐηᾶγηα οἼοτγεβροπάεηοε νὶνι ἷν 
8808) ν»88 δϑβεπίίαὶ ἴο δῃ Οτίεηίδὶ 
πιοπδοῃ. Ὑῆε τεργεβεπίδιίοη οἵ Οϑβίγὶβ 
ἴῃ Ἐργυριίδπ ταγιβοίορυ οοπδίϑιοα οὗ δῃ 
εξ δπὰ ἃ βοερίγε (οἷ. ρος. 1ϊ. 27), ἄεποῖ- 
ἱπρ ἐογσεβίρῃι δηὰ ἔογος (ΡΙπε. ἐς 1ςίάς, 
51),  ῃΠῈ τῃ6 “αγεβ᾽" ἂηά “εασβ᾽᾽ οἵ ἃ 
Ῥαγιίδπ πιοηδιοῦ νεσε ΟἹ οἶ415 Οἵ ΟΠ ςεσ8 
Ψ 80 Κερὶ δἰπὶ ἱπέοστηβά οὗ 811 (πδὶ ἰγαῃβ- 
Ῥίγεάὰ ττουρβους {πε σουπίγυ. ΕἾἶ56- 
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μένον, ἔχων " κέρατα ἑπτὰ καὶ ᾿' ὀφθαλμοὺς ' ἑπτά, οἵ εἰσι τὰ " ἑπτὰ κ Αἴτες Ἢ 
πνεύματα τοῦ Θεοῦ ἀπεσταλμένοι εἰς πᾶσαν τὴν γῆν. 17. Καὶ ἦλθεν τοῖς ΜΠ 
καὶ " εἴληφεν ἐκ τῆς δεξιᾶς τοῦ καθημένου ἐπὶ τοῦ θρόνου. 8. καὶ ὅγγ, δἰε. 

Ἀ ν 4, ἶν. 6, 
ὅτε ἔλαβε τὸ βιβλίον, τὰ τέσσερα ζϑα καὶ οἱ εἴκοσι τέσσαρες πρεσ- ὥδο 

βότεροι ἔπεσαν ἐνώπιον τοῦ ἀρνίου, " ἔχοντες ὅκαστος " κιθάραν καὶ ἴσα Κ) : 
λὲ Ξ- 

ἴατ᾽ 
ΓΑργος πανόπτης τ ΒΙΔΓΓΥ ΒΟΥ), 8.0. 125, ᾿ τὶν. 5. Ὁ νἱϊὲ. 5, τ. 1. 3, νἱΐ. μη τα: 3ν 
δοσίβιὶς (ΒΔ 88, ἢ 50, 4). Ο ἵ.4. οἱ πρεσβ. (οοξε δγῃϊαχ)) Ρ χὶν. 2, χν. 2. 

ψ μεῖς ἴμε βενεη βρ γι ἀγε ἰδεπιβεὰ ψἱτῃ 
βενθὴ ἰούοδεβ, Ὁὰξ Ἰομπ ἰ8 πιοζα Ἴοη- 
ςεγηθὰ ἴὸ ὄχργεββ Ποπὶ {ἰπ|ὲ ἕο {ἰπια ἢ 18 
τεϊϊρίουβ ἰάε85 ἴδῃ το Ῥγεβεῦνε Δπγ Βοῖηο- 
εηεἰ ν᾽ οὗἨ Βυπιδο  βπι (βενεη ἜὙ68 βἰπῬὶ- 
γ νατγιεὰ τῇ Ζεςδ. οὐ, τε). ΤΠε ἰη- 

ΠΟὨΒβίθπου οδπηοῖ, ἴῃ ἃ νυγιεἰηρ οὗ τΠϊ8 
πδῖυτα, ὃς [Δ Κεη 48 ενίάεηςε οἵ ἱπέετροΐδ- 
Ὥοῃ οἵ οὗ ἀϊνετρεπὶ βουγοαβ, ᾿πουρὴ ἰὲ 
ΤΩΔΥ ὃ6 Ὧη εὐἀϊϊτοτία! σίοββ. Απ δῃαϊοζουβ 
ἰάεα υπάετ!ϊεβ ΡΙ αἰδοῖ 8 ἐχρίαπδιίοη οὗ 
ἴδε “τανε! Ὡρ ᾿ ρονγεσ οὗ 1518 (1ςἑάδ, 60), 
ἴοσς ψῃϊοἢ ἢς δάδυςεβ ἴῃς οἷά ατεείκς εἰγ- 
τλοίορυ (- κπονϊεάρε ἀπά πιονεπηεηξ, 
θεὸς ἔτοπι θέειν “το τυη ")}; δηά τῃϊβ 
εἰγπιοίορυ ἰπ ἴαγη (ς, Οὐἷο οηυ ΤὨΘΟΡΆ. 
σὰ Αμέοῖγε. ἱ. 4) τελοῖδ8 Ὀδοῖς ἴο ἃ βίδσ 
οὐἴτυ8.--ἾΝ .Β. [πη ἐπε Αρος. ἀρνίον, νν»ῃϊο ἢ 
ἰ8 ορροββά ἴο θηρίον δηὰ ἰδ αἰννᾶγβ (εχ- 
ςερῖ ΧΙ, αὶ 7) υϑεὰ οὗ [ε88, ἀδποίῖςβ ποῖ 
ΟΥΪΥ τς δίοηϊῃρ βδογίβοϊαὶ δβρεοὶ οὗ 
ΟὨἩσίβε (ν. 6, 9 ἔ., 12, χίϊ. χὰ) δαϊ δΐ8 
«τἰαπιρῆδης ροννες (ποτπ θα) ονεῦ οὐδ ετβ 
(χνί!. 14) δηᾶ πί8. ουγῃ ρβορίες (νῖϊ. 16 ἢ). 
Νείεδες ἴῃς ἀϊπιίπυϊτίνε (ς΄, Ὀεΐονν, οα χίϊ. 
17) ποῖ ἔπιε δϑβοοίδιίοπβ οὗ ἱπποοεξῆςς δηὰ 
ξρημδηδοο ἃτε ἴο δε ργεββεά (} ϑρίτία, 
ἐγεϊγαρεπη ἀδν Οεεελ. Ἔοσμ, τοοῦ, 

173 ἡ. ὉΠ ἴογπη Ῥεοοπιεβ δἰ πιοβὲ 56 π|ῖ- 
Τεσμηῖοδὶ ἴῃ τς Αροσαῖγρθε. ΑΒ 4 ὑζγε- 
ΤΟ γί βιίδῃ βϑυτηδοὶ, ἰξ ἰδ χυΐξε οὔϑοιιγα. 
Τῆς τεχὶ ἀπὰ ογίρίπ οὗ ἴῃς βιτ κίπρ' Ρδβ8- 
βᾶρε ἰπ Τεςί. 105. χῖίχ, ἀο ποῖ Ῥεσγπιξ 
ΤΩΟΒ τόσες ἤδη ἴδε ἱπέεσεηςα ἔπαξ τς 
Ἰεδάες πέτα (4 94) Ὀεςοπιεβ 8 
ἂμνός, ψ8ο, δυρροτιεά ὃν ̓υἀδῇ τῆς Ἰἴοπ, 
ἐνίκησεν πάντα τὰ θηρία. ΤῊς νἱγρίη- 
ΒέπΠ ἰ8 Ῥσο αν 4 ΟἸγίβιϊαπ ἱπίεγροϊα- 
ἔοη. Νὸ βυτε τοοῖ ἴογ {πὸ βυτῃθο 811 
8αβ γεῖ ὕδεῃ ἰουπά ἴῃ δβίγο- ΠεοίοσΥ 
([ἐτεπιΐαβ 1ς ἢ). Ἐοσ δἰξεπιρὶβ ἴο ἴγᾶοα 
Ὅαςκ ἴτε ἰἄθα ἰο Βαδυϊοπίδη 8οϊ}, οὐ. 
Ηοπηπιεῖὶ ἱπ Εχῤ. Τίριες, χῖν. τοῦ ἢ, 
Ἡμνεῖ, 324 ἔ., ἀπᾶ Ζίτηπιογη ἴῃ δελγαάεν, ὃ 
507. Οπε Βαδυϊοηίδη ἰεχὶ ἀοςεβ πηεηξίοη 
ἰῆς Ὀϊοοά οὗἩἨ (πε ἰαπὶθ δ ἃ βδοσίβοϊδὶ 
βυδϑιεαξε ἴος τηδη, νυ] ἢ ἰ8. 411 ἴ86 τῆοσα 
βἰρηίοληὶ 85 ἴῃς ἰεχίβ οὗ {πΠῸ ουἱυβ ἅτε 
Αἰπιοδὲ Ψ ΠΟΙ ἀεβαϊυαίε οὗὨ δὴν δἰ υδίομ 
ἴο {πε βἰρηίβοαποε οὗ [Πς Ὀϊοοά ἱπ βδογί- 
ἤος. Βυΐϊ πο ἱπῆμοπος οὗ {π|8 οἡ ῥτε- 

ΟΠ γβάδη τπηεββίδηΐβπι, οσ οὗ σοπίεπιροσγᾶγυ 
οὐ 8 οἡ {π|8 εἰεπγεης οὗ ΟὨ τ βείδῃ βυτη- 
ὈοΪ 8, οδπ Ὀς πιδάδ οὔὖἕ ἔγοπι ἔπε δχίδης 
ενϊάδηςθ. [πῃ ΔπΥ Ο886, ἰξ ννου]ὰ τηεγεῖν 
ΒΌΡΡΙΥ [Π6 ἔοτγπι ἔογ Ἴχργεβδίηρ ἃ σεδὶ 
οὗ τῆς ΟΠ τί βείδη ὄχρεγίθηςα. 

γες. 7. Αὄγεδ] δεῖς βυτηῦοϊ οὗ τπε ἰάεα 
οοηνεγεὰ ἰπ ]οδη ἰ. 35, χὶ!. 49, εἴς. 

γεῖς. 8. Α {Π7}}] οὗ βδιβϑίδοϊξσοη ονες 
ΟἸ σίβε 8 δΌ γ. κἸτ 8 ἴῃς πιᾶππεῖ οὗ 
αοά τδυβ ἴο ὁπᾶδασ στηδζοίθβ ἴο 8, 88 Ὦς 
επάεασεὰ ἃ ννἱἕε ἴἰο Αἄδπ. ΗἬ ἤγβι 
δγουρμὶ 411 ογεδίυγεβ ἴο ἢΐτη, {πὶ Ὡς 
τηίρῃι ἄγϑὶ βεε [δὲ ἔπεσὸ ψᾶβ ποῖ ἃ ἢεῖρ- 
τῆεεὶ ἔοσ Πίπι διηοηρ ἴπεπὶ" (αοοάνη). 
7οῆπ Ιδγ8 ἀγαπιδίϊς ει ρδβὶβ ὁπ όδης 
οπὶγ. ἔνωπ. τ΄ ἴ ἐγ" ἔστε σοὲ διἰπι- 
8εἰζ, χῖχ. 4).---Ύ. θ., οὐ. ϑορᾷ. Οδά. Τγγ. 4, 
πόλις δ᾽ ἐμὲ θυμιαμάτων γέμει. 
Αἢ εββεηξαὶ ἐεαίυτε ἰῃ ἴῃς τἰῖεβ οὗ Κοπιᾶπ 
βδοσίῆςς νγὰ8 τπηυϑὶς ρἰαυεὰ οἡ ἐξδίείπδς; 
τῆς ῥαέσγα, ἃ 584 11ονν βαυοοῦ ογ ἰδ16 ψἹἢ 
ἃ ἴοηρ δαηάϊς αἰἰδοῃεᾶ, ννὰ8 δ͵8ο δ- 
Ὀἰον ἴο Ροὺγ ψίπα οἡ [8ε αἱΐδαι. Ηδγρβ 
εἷά Ὁν [ἰνίηρ οτεδίυγεβ νο παὰ πὸ 

Βδηάβ δὰϊ ΟἿΪἿΥ ννπρβ, ἀπά τε Το] οςα- 
τίοῃ οὗἨ ἃ βδγρ ρίαγϑά Ὁγ ἃ ρείβοῃ Ψῆο ἰβ 
αἱ ἴδε βᾶπιὲ {ἰπ|ὲ ποϊϊηρ ἃ Ὀονΐ, ἂγε 
γαῖ 8 νυν οἢ γάγη τυ8 ἀραΐηδί Ῥσγοβδί δ! 
νἰβυ δ] βίη βυοῖ νἱβδίοπβ. Ηἰγβομς Τοοπι- 
Ρᾶτεβ ἴπε δἀὐοσγαϊίοη οὗ Κλπιεβεβ 11. Ὀε- 
ἴοτε ἴδε βυη-ροά, [π  τηοπδτο ἢ Β Ιεἢ παπᾶ 
Βοίἀϊπρ 8 οἤδεγίηρ, πὶβ σίρῃξε ρταβρίπηρ 
ἃ βοερῖτε δπά βοουσρε. 1ῃςε ἔταρταηΐῖ 
Βπιοῖε οὗ ἱποδῆβα τγίβιηρ ἔτοπῃ (ς παπᾶ 
οὗ ἃ ΜΟσβῆίρρε οἵ ἔγοπι δη δἷίϊαγ 'π τδς 

ἐπιεῖνε οὐὰ8 (οΓ,. ἘΖεῖκ. νἱῖ. 2) ἴο 
οδε ἰδεῖ! ἱπ ΠΡΡῸῚ δἱγ, ὈδοδπΊε ἃ πδίυγαὶ 
ΒΥτΩΌΟΪ ἴοτ ῥγάγεγ Ὀγεδίπεά ἔγοπῃ δασίῃ τὸ 
Βεᾶνεῃ ; 8ε6 ΡὮ:]ο᾽Β τὸ καθαρώτατον τοῦ 
θύοντος, πνεῦμα λογικόν.--αἱ. ... ἁγίων, 
ῬιοῦδΌΪν δὴ δάϊζοτγίδὶ ρ]οββ κε χίχ. 8 ὁ, 
βυρρεδβίεα Ὀγ ἴῃς νει] ρϑγδ]]6] ἴῃ νἱϊ!. 3 
80, 4.6., ϑριτα, νδϊτες, Βείσ!β, [ΠΠἸ᾿ μοτ, 
. ΝΥ εἶββ, ννε!Ππαυβεη, εἴς.). Οοηέγαβε 
στὰ (Πϊ8 νεσβε (αηὰ νεῖ. 4) ἰῇ ἀεβοτῖρ- 
κίοη οὗἩ πε επιμυδί διεὶς βεδπΊθη πὰ ρ88- 
Βδηρεῖβ ΨῆῸ “ςαπάϊάδιι, σοτοπδέᾳις, 
εἰ ἴυγα θαπίεβ," ργαϊβεὰ δηὰ Ὀ]εββεὰ 
Αὐυρυδίιβ ἰπ τἴῃὴ6 ὈᾶΥ οὗἨ Ῥυΐϊεοῖ! ἃ “ ς 
ΌΥ ΟΠ Ψνα ἴίνε, δηᾶ 8411] βεουσε, δηᾶ 
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4 Ῥε, οχ!!, 4. φιάλας χρυσᾶς γεμούσας “ θυμιαμάτων [" αἵ εἰσιν αἱ προσευχαὶ τῶν 

αὐτοῦ ᾿ 

ὅτι " ἐσφάγης καὶ 

8. 
Η. Ε. νυ. 

ἀγίων] " 9. καὶ " ἄδουσιν φδὴν ᾿ καινὴν λέγοντες, 
“δΆξιος εἶ λαβεῖν τὸ βιβλίον καὶ ἀνοῖξαι τὰς σφραγῖδας 

" ἠγόρασας τῷ Θεῷ ἢ ἐν τῷ “ αἵματί σου, 

ἐκ πάσης φυλῆς καὶ γλώσσης καὶ λαοῦ καὶ ἔθνους, 
1ο. καὶ ἐποίησας αὐτοὺς τῷ Θεῷ ἡμῶν " βασιλείαν καὶ " 

καὶ " βασιλεύσουσιν ' ἐπὶ τῆς γῆς. 

τι. Καὶ εἶδον, καὶ ἤκουσα 3 φωνὴν ἀγγέλων πολλῶν κύκλῳ τοῦ 

ἱερεῖς " 

- τὰ 188. θρόνου καὶ τῶν ζῳων καὶ τῶν πρεσβυτέρων, καὶ ἦν ὁ ἀριθμὸς αὐτῶν 
1... 7. 

Υ ϑ8εε οῦ 
τ Οος. νἱ. 20, μὰ Ῥεῖον χὶν. ᾿ μῃ 

᾿ς Ἐπά. 111. 7. ἰ. 6, ἐπεει 
ἥ Κίρκυ χαϊ! ἐξ ο΄.1 ἐξει 1::. 22. 

νὶ. 5, ὦ). τ Ῥεῖ. ἱ. 18-10. 
Βεζο δἷϑο ψουἹὰ οχίὶ ἰδ καί. 

χ νἱϊ. ο, ἔτ. Πδπ. ἐ1. 2, 4. 7, 
ἃ χχὶϊ. 5. ΣΙ, 

1 Ἐρσ βασιλ εν (Ρτ., νρ.), βασιλενσουσιν (ΝΡ, 1, πιίπ., 5., εἴς,, Βρ., ΤΊ, Νν8. 
ἐπε δα Βϑ8., Β]., δείερα, εἰς.) ἰ ρτβἔεσδθ!ς ἰο βασιλενουσιν (ΑΟ, πιίη., ϑγτ., ᾿Απάμ, 

1,λςἢ., ΑἹ. Τε., Ἡ, ὅϑνν., ]δοοῦν 448-449) ἰπ Βεπβε οὗ Μαίϊ. ν. 5. 

3. Αἴεσ ἡκουσα Τί., Τ᾿. (ΝῊ πιατρ.), Β)., ϑιν. δδά ὡᾳ ( 0" ", πιίπ., 5γτ., Ασεῖὰ., 
εἴς.). 

ξπ)ογ ουὖς ἔτεεάοπι δηὰ ἔογἔυπεβ "" (ϑεῖ, 
Με. Απρ. 98.) 
Τῆα βοδῆδ οἵ βίαρε οἵ τῆς δροοαϊ γριίςδὶ 

ἁγαπια 18 οσουρίεὦ Υ ἂἃπ δηρεῖῖς δπὰ 
Βεᾶνθηὶ οδογυβ, ν πο ἀροπ {ἢ 18 βο]επιη 
διὰ ρἷδά οοοαβίοη ρίνε ἴπεῖγ ῥίαναἑέε 
οἵἱ δοοϊαπιαιίοη οὗ ρίουυ ἰὸ ἴῃς [νογά. 
Τῆς ζυΐϊυτς ψῃΐο ἢ αοά το ῖε8 18 τενθδὶ θά 
ὃΥ δίπν τπτουρἢ ΟὨτίβε ; ἀπά {π]8 πιονεβ 
δηϊςῃιι5 Δβιὶς τἰταάδ, 11} τ6 υαηΐνοτϑα 
τἴηρε ἔτοπι βίδα ἴο βἰἀἊἜ νυ ῥταΐβθ. 

εἴ. 9. φδὴν κ΄ [ο]οννοά (4 ὉΥ ἀμήν, 
48 ἴῃ τε ψοσβῃΐρ οὗ τῆς σπυγοῦ οἡ δλγίἢ 
ΟΟἱ. {11. τ6, σ Οοσ. χίν. 15, τ6). ἄδονσιν 
ἰβεογίς ργϑβεπῦ) πὸ ἰοπρεγ ἴο ἀοἀἁ 48 

ογεδῖου (ἷν. σὴ Ὀυϊ ἴοὸ 1πς [ψἀπ|0 48 τε - 
ἀδεσηεσ, ἔοσ ἰῃς οοβὲ ἀπά βοορὲ δηὰ ἰββιιε 
οὗ πἰ8 τεἀδετηρίοηθυ. τῆῖβ υπίᾳφυις ἀπά 
τετιδικαῦῖς ραδβᾶρε ἴῃ εν Οἢ τ βείδη 
πτογαΐυσς πλᾶῦκα τῆς σγονίηρ 8βεῆβα πὰ 
ναῖυς αἰιδοπίηρ ἴοὸ [6808 28 δαεΐπρ ἴδε 
ποτα ἴπᾶπ ἃ πιεγα πδιίοηδὶ πγχεβδίαϊ, ἱπ 
ἴαοϊ δἂἃβ ἴπε οτς δβδβύγαηος οὗ ἀοὰ 
εἰρμήρετη ΌΥ πιεῃ, 88 {δεῖς ρἱεᾶρε οἵ 
1188 δηὰ ργίνι!ορε δπὰ ραγτάου. Απά 

ῖ8. ἰδ ἄυβ ἴο Π᾽Β τεἀδεπιίηρ ἔμποιίοη, 
ρου ψῆΐϊοῦ τπ6 τοϊδεϊοηϑῃΐρ οὗ πιεη 
ἴο αοἁ ἀερεπάβ. [ὲ ἰβ ἃ ἔυγίμες βίαρε 
οὗἩἨ δε ΟὨδτιβείδη ἀενεϊορπιθης ἡ μδη, 85 
ἴῃ 4. 15α. ἷχ. 27-32, ἴῃς νἱϑίοη δηά 
Ρταίβε οἵ ]εβϑὺ8 ἰ8 ἰο!]οννεά Ὁ τμαὶ οὗ 
πε ΗοΙγ ϑρίγιε (35, 36) δπά οὗ ἀαοά 
Βἰπιβεῖ (37-42. Τῆς ργορῃεῖ ]ομπ᾿ 8 
“ἸΠδοΐορΥ " ἰ8 [ε88 δάνβηοςά, ὕπΙί- 
νεῖβδϊὶ αἰϊεσίαπος δῃὰ βοπιᾶρε ραϊὰ ποῖ, 
88 ἱπ (ἢς σοπίθιηροσασυ βδεηβε οὗ (με 
οἰκουμένη, ἴο ἃ Ομεβατ᾿Β ργουά ρῥτγείΐεη- 

βίοηβ, διαὶ ἴο τῆς βαοζῖβθος οὗ ἃ ΟὨτγίδι (ες 
σ. Α. ϑ: 8, Η ἐσέ. Οδορν. 478, 479) ἴδ ἃ 
πεν τίς ἰη δα ψοτά, Απ υπάϊν!ἀεὰ 
σδυτοῦ, ραϊμετοά ἔγοπιὶ ἴῃς ἀϊνίϑίοῃβ οὗ 
Βιυπιαπίίγ, ἰ8 4180 ἃ παν δπά υὑπεχρεοϊεὰ 
ἁἀενεϊορπιεηὶ, ἴο ψνὨ  οἢ ἃ [οἱ] ἰδ ργεβεηιϊεὰ 
ὃγ τῆς εχοϊυδίνεηε88 νοϊςεά Αἱ (6 ἀπησαὶ 
7ενίδῃ ρδβοῖδὶ τίϊς, δπὰ ἰπ ἴδε ἀδιν 
ΘΒΘΙΏΔ- ΡγΆυοΣ (“ Ἐὸς Τῆοι Ππαβὲ σμόβεη 
μ5 ἔτοῦλ δποηρβί 411 παϊίοηϑ ἀπά ἰοηριεβ. 
«ν΄. ΒΙεββεά ὃε δε [ογὰ παῖ σἤοβε ἰπ 
Ἰονε μἰβ Ῥεορὶς [βγδεῖ "). Ἐογ ἀγοράζειν 
(:Ζ. ποῖς οχ ἱ. 5) ξιί πε Ὀυγίπρ οὗ βίδνεβ, 
ε΄. Ὀϊιτεπθεγρεγ'β Ογίσν ἐς Οὐ. Ἰμϑογὶῤῥέ. 
ϑεϊφείας, 3383. 
ες. το. Δῃπ δἱϊυβίοῃ ποῖ 80 τωυοῖ ἴὸ 

τῆς ἰάεα οὗ χχ. 4, πεσε τῆς [{τεγ8] βυνᾶὺ 
οἱ ἐδ βαϊπίβ (-- [ἔς εἴεσηδὶ, ἰπ δυ δβίδηςο) 
8 οοηδηεά το ἃ οετγίδίη βεοιϊίοη οὗ ἔμεπὶ, 
ΟΣ ἴο χχίϊ. 5 (ου πα πεν δαγίῃ, οὐ χχί. 
1), 88 ἴο ἰϊ. 26. Οοτηρᾶσε τς ρῥχί πῖνε 
ραιγίβεὶς ποιϊίοη, τεδεςιςά, 4.9., Ὀγ οί. 
ΟἹ ἱ. 15: δἀοταθίπιιβ ἰη ἴοςο υδὶ διεϊοσαηι 
Ῥεάεϑ εἰιι8, φαοπίαπι υδὶ 1111} ρσίπγὰπι δέεϊο- 
τυηΐ εἴ δοοΙοβίαπη οοπβιτηδυσγιηΐ, ἐ.4., ἰπ 
7υάξ, ἰδὶ οπιπεβ βϑαηςεὶ σοπυεηζυτὶ βυιηὶ 
εἰ ἀοπιίπυτῃ δυυπι δἀογδίυγί. Τῆς ᾿Πο]ς 
νοῖδε βείβ δίς ἱπιρ] οἱ εἶν δυςἢ ἃ [εὐν 88 
Ῥτεϊεπβίοη 48 οὗ Ρῃΐϊο, νο (ἐς Αγαλ. 
10) [ι4118 1ϑγδεὶ 88 ἴῃς: Ῥέορὶςε μοι δοκεῖ 

ὑπὲρ παντὸς ἀνθρώπων γένονς ἱερω- 
ν καὶ προφητείαν λαχεῖν. 

ες. τσ. Τῆβ ουΐξες οἰτοῖς οὗ πιγτίδάβ 
(ἔς ἔο!]Πονΐπρ χιλιάδες [8 ἀη Δηϊὶ-ΟἸ παχὺ 
οὗ δηρεῖϊς σεϊδίπογβ---ἃ ἕανουτγίτε ἰγαὶξ ἑῃ 
τε Ιδΐεσ [ εν 8 Ὀ. 8 οὔ πεάνεη.---οεβ 
ποὶ δλάάγεββ ργαίβε ἀϊγεςεῖν τὸ [Ὡς ΓΔ. 

ἐξα πο. --- ---Ἤ -«-αὦ -------..-.--.οὄ.Ος.--..-.... 
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μυριάδες μυριάδων καὶ "χιλιάδες χιλιάδων, 12. “λέγοντες φωνῇ ἢ Ῥτοπι 

μεγάλῃ, 
“"Αξιός 1 ἐστιν τὸ ἀρνίον τὸ ἐσφαγμένον λαβεῖν τὴν δύναμιν καὶ 

Ῥδῃ. νἱΐ. 
το, ζ. Ἐα. 
Σὶν. 22, 
χ]. τ, ἰχχί. 

,, εἴο. 
“ πλοῦτον καὶ " σοφίαν καὶ ἰσχὺν καὶ τιμὴν καὶ δόξαν καὶ ΄ εὐλο- « Οοηβα. 

, ᾽ν 
γίαν. 

13. Καὶ πᾶν κτίσμα ὃ ἐν τῷ οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς καὶ " ὑπο- 

δὰ βεῃβ.:--: 
λέγοντες. 

ἁ ἔκ χ. 
12, χὶ. 33. 
δὲ. ΠΝ 

κάτω τῆς γῆς καὶ ἐπὶ τῆς θαλάσσης καὶ τὰ ἐν αὐτοῖς πάντα, ἤκουσα :., Ερῃ. 
Ἐλέγοντας, 

“Τῷ καθημένῳ ἐπὶ τῷ θρόνῳ " καὶ τῷ ἀρνίῳ ' ἡ εὐλογία καὶ ἡ (νἱ τα, 
τιμὴ καὶ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.᾽ ϑῖται: 

3 δπὰ Ρε. οχῖν. 4, ζω. Τγαὶ!. ἰχ. 1. 
ἃσῖ, οἵ. ΜΝ μη. ἃ , 42. 

Ὦ ἱτσεξ. δρροαίτίου ᾿ὐϊκα αν]. 1ο, χὶχ. σ4, εἷς, 

1. 8. 
ε Οἵ. οανὶϊ. 

Ἰαᾳξιος Α (Βρᾳ., Τί., ΝῊ πιαῖρ., Νν8.), εοπϑέγ. αὐ σεηδιηι [ἀξιος εἰ, 5.1], ἰ8 ᾿τεῖει- 
ΦὉ]ς το πε εδϑῖεσ ἀξιον οἵ 0, τηΐη., 5.1. 

3 τω φρῦν ΑΟ, πιίη., Απάς (εἀά.) ἰ8 ρῥτεΐεγαθῖς ἴοὸ τον θρονον οἵ ΜΡ, 1, εἴς., 85..) 
Αγοβ. (ΝῊ τεχε, Β].). 

ει. 12. Εὸος βἰγηι ας διταπρειμεπίβ ἴῃ 
7ενίδῃ ἀοχοϊορίεβ, βες αἰτγόσεσ, ἰϊ. τ46-8 ; 
δηᾶ, ἴον ἰσχ. τιμ. δόξ. δεε Ὠδη. ἰϊ. 37 
(ΧΧ). τήν στοὺυρβ ἱορεῖμες ἴδε βενεῃ 
ψογάβ οὗ ἴῃς ραπερυτγῖς ; Βοποὺσ δηά 
Εἴοτν ἀπά ργαῖβε δα ἄμμε ἴοὸ οπς ψῃοβα 
νἱοτοτίουβ ἀθδίῃ μαβ νοη Ὠἷπὶ 6 ῥῬοννεῖ 
οὗ Ὀεϑβέονίης ἱῃοαὶου δῦ]6 τίς μεβ οἡ ἢ ἰ8 
Ῥεορὶε δἀπὰ οἵὨ υητί ἀπο τῆς ἔπξυτγα, 
ἀρϑιπδὲ 411] ορροβίξίοη (νΝ εἶἰβδ). τΤῇἊς 
τείγαϊῃ οἵ δύν. ἰ8 Ὠεατὰ ἰπ χί. 17, δπά 
δόξα μαὰ ΡῬεδη αἰτεδλὰν δββοοίδιοά ἢ 
Κγ Δ ἀπά “Ῥονετ᾽" (ΕΡΆ. ἱ. 18 4) ος 
“ν»ἡ͵δάοπι᾽" (2 Οος. {1 7 ἢ, ἱν. 4, εἴς.) ἴπ 
ΟἸΒγίβε (ςοπίγαβε 188. 111. 2 "χχ). Τῆς 
δοῖ οὗ ἰακίηρ [με Ὀοοῖκ (νεῖ. 7) δυσρεδβίβ 
τε σεηεγαὶ δυϊποσί τυ ἀπά ρτεβιρε οὗ τῆς 
Ιματαῦ, ψνϑοἢ ἰ8 δοκηον]εάρεά ἱπ τπΐ8 
ἀοχοίοσυ. Τῇ ογάοσ ἰῃ 12,13 18 ἴῃ 84π|6 
ὯΒ ἰπ Ῥβ. οἱϊ!. 20-22, ῇοσε ἴπΠ6 δηρεῖθ 
ἃτε ἰο!]οννεὰ ὈΥ οτεδιίοη ἴῃ [6 ψνοσβίρ. 
Ψνῆεη Οοὐ᾽β ογεδίυγεβ δηὰ βεγνδηΐῖβ 
ταλρηϊέν, ργαῖβε, δπὰ δ[εββ ῃΐπι, γἱ εἰάϊηρ 
Ἐποτηβοῖνεβ ἴο ἢὶ8β ἀοπικίηίοα, δπᾶὰ δο- 
Κηον!εάρίηρ ἰδὲ ἰο Πίτα 4}1} τπ6 βίγεηρτῃ 
δηὰ ψεδίιῃ ἀπά νυ ϊϑάοπι οὗὨἨ [ὸ τἰρ μεν 
Ῥείοηρ, αοἄ ἰ8 ποπουτεά. ΟἾγῖδὲ ννᾶβ 
εἰοτίδεά ὃν αοἀὰ (ς΄. Αοἴβ 111. 1:3, Εοπι. 
νἱὶ. 4, ]οΒη χνίϊ. 1) δὲ ἴῃς γεβυτγγοϊίοη, 
ψ εη Οοά᾽ δ ρονεσ γαϊβεὰ πὶπὶ ἴο εἴεσηδῖὶ 
1ἴπ; Βε ἰβ ρΙοτβεὰ ὃγ πιεη ἰπ ἐπεὶσ μοπι- 
ἃξε δπὰ βυδηιίββίοη [0 ᾿ἶπιὶ 858 [πε 80]ς 
τηεάϊυπι οὗ τεδεπιριίοη ἀπά γενεϊδέοη. 

ει. 13. Εσοπιὶ ἴδε ψῆοϊς οσεδιίίοη ἃ 
τηῖϊγὰ ἀοχοίοσυ τίβεβ, οδιοβίπρ ἃρ τ[ῃς ͵Δϑὲ 
νοτὰ (εὐλογίᾳ) οὗ {πε ρτεοεάϊηρ, δηὰ δά- 
ἀγεββοά---δβ ἰῃ τῆς ῥσί πλίεῖνς ἀπά ἀϊβείης- 
εἶνε οοηξεβθίοπβ οὗ εαεὶγ ΟΠ τ βεϊα πὶ 

(6... ]οΒη χνίϊ. 3, τ Τίπι. ἰΐ. 56) ἴο αοὰ 
δηά [6δβὺ5 δἰῖϊκε (ν. το). ἴπ πὶ8 σμογὰβ 
οἵ ρῥγδῖβε (ϊ. 6), ὉῪ ἃ ϑίνεερ οὗ ἴῃς ροεῖ 
ἱπχασίπαίίοη, ὄνερ ἀερατίεὰ βρίτιβ ἀπά 
86δ-τηοηβίεβ (ἐπὶ τ. θαλ.» τδίπει {πῃ 
βεδίδγίῃ ρ' τθη) Ἰοίῃ---- ἄνθη 411 τὲ ἰβ 
ἱπ" ςατῖῃ δηὰ βεὰ δπὰ πεάᾶνεῃ (ς΄. ἐπε 
τἰεἴε οὗ τὴς βυη ἰπ τς Κοβεῖία ἱπβοσίρείοη 
οὗ τοῦ Β.ς., μέγας βασιλεὺς τῶν τε ἄνω 
κ᾿ τ κάτω χωρῶν). ϑεοτιίῆςε 8 οἡ ἴδε 
ἴβγοπα οὗ ἴῃς υπηίνετθα ; ὉΥ ἀγίηρ ἴοσ 
τηεη, [εβ88 88 ψοπ [ἢ Ὠεατί δηὰ σοπῆ- 
ἄεηποε οὗ ἴδε ννοσϊά, Τμυβ {πε ῥσγαῖβε οὗ 
αοὰ ἴδε ογεαῖος (οι. ἵν.) ἂπὰ ἐπ8 ργαῖβες 
οὗ ]εβὺ8 ἴῃς τεάβεπιες (οἷ. ν.) ὈΪεπά ἰπ 
οης 8πΔ] βοηξ, γῇοβε οἱοβίπρ ννογάβ ἱπάϊ- 
οδῖς μδὶ ἐῆς ᾿ἰαιεσ᾽β ῥσεβέῖῷε γᾶ8 ποῖ 
οοηδηεά ο ἃ ρΡαββίπρ ὕῆδαβε οὗ ἢἰβίοτγ. 
ὙΠ ογίπιε ἴοσ ψ πῃ ἢ τμεῈ πιεββίδῃ ἀ6- 
τὭγοῃε8 86 συ]εσθ (1ἴπ Ἐποοῖ χἰν].) ἰ8 δὲ 
“Ὅδοδυδα ἔπ ἀο ποῖ ργαῖβε ἀπά εἜχίοὶ 
δίπι, ηοσ ἐἘπαη κα Πν δοκπονεάρα νβεπος 
τδε Κίπράοπι τγᾶβ δεδίοννεἀ ὑὩροη {Π6π), 
“ν΄. δδοδῦβε ἴ8εΥ ἀ0 ποί εχίο] ἴπε πδαπις 
οὗ {πε [μογὰ οἵ ϑρί γί 8. [π [πὰ ραρυγυβ 
οἵ Αηὶ (Ε. Β. Ὁ. 3) δ ἰ5 νογβδίρρεά Ὁν 
τπ6 χοάβ ψηο ἄννεῖ! ἴῃ τΒς Πεῖρῃϊβ δπὰ 
Ψἢο ἄννε]] ἴῃ τῆς ἀεριδ᾽᾽; νὮ 1188 [5818 ἀπὰ 
Οδἰτβ, 838 μοββθββίῃρ δΌΡΊεωβ βοόΨεσ, 
τεςεϊνεά Βοπουγ “ ἰπ {πε τερίουβ ὑπᾶες 
τῆς εαγίῃ δηά ἴῃ (δοβε δῦονἜς ρστουπά " 
(ΡΙυϊ. ἀφ 1546, 27). Οοπιραγε πὸ ἔπε 
τα ἱηἰς βαγίηρ οὗ ΔΌΡΙ Ρίηομδβ δηά Ε. 
]οομβαπαθ οἡ Ῥβ. ο. 2: “1δπουρῇ 41] 
οἴδεσίηρβ οελβε ἰπ τῆς ἔξαγε, ἴἢς οἴξετίη, 
οὗ ρῥγαῖβε δἰοπςε 841} ποῖ σθᾶββε; ἱπουρὶ 
811 ῥσδγεῖβ οεᾶβε, ἰϑδηκβρινίηρ δἷοπε 
Β}1411} ποῖ οεαβε". 
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ἱε ἰν. τὸ, χὶχ. 
4. 

1 θεϊδοδβεά 
“ΑἸΔεΏ " 
(80 οἔϊε 
1. Ο.Τ.), 
ψ. τ Τος. 
Σὶν. 16, 
7.ει. 
Ἅροι. ἰ. 65, 6). 

ΔΈΟΣ 
ΒΕ... [δ.ἢ., 

14. Καὶ τὰ τέσσερα ζῷα 

ἃ 8εε ν. 5, εἰς, 

ες. 14. Τῇε ρτχοίοσιις ἰδ Ὀγουρῇι τὸ 
ἃ ϑρίεπάϊά οἰοβε ὉΥ “ἀπιεπ" ἴτοῦχ ἴῃς 
ἔους ζῷα, νν»ῇο δᾶνε ἴδε ἴδδὲ 48 ἴμεν μδά 
186 ἤγϑι ψνογά (ἵν. 8), (ο]Ἱοννεὰ ὃν βίϊεηι 
δἀογδίιοπ ἕτοπι ἴδε πρεσβύτεροι. ΑΒ ὶπ 
τῆς [Ππυγρίολὶ] ῥῬγδοιίος οἵ εαγὶν ΟἸ τ βιίδῃ 
55. Π0]168, 80 ἰη (ῃς ςοἰεδιϊαὶ σουτῖ, τἰῃς 
βοϊεπηη Ἵοἤδηὶ οἵ ρμγαίβε ἴο αοὰ ἰβ βυς- 
ςςεἀεὰ ὃ. τῃς “ Δπιεη" (“ δὰ βἰπιτα- 
ἀΐπετῃ τοπἰτγαὶ.... ανεδη τοῦοδι,᾽" [ ἐγοπηα) ; 
Ο, Ατειϊῆ., εἰς. ΑἹΏ,, Ὀγίπρ {π|8 ουῖ ὈΥῪ 
τεδάϊηρ μεῖε τὸ ᾿Αμήν. ΒΥ ρτείδοίϊηρ ἴῃς 
δίγυρρία οὐ εαγιἢ (νἱ. {.) ννἢ ἃ νἰβίοη οὗ 
ἴῃς ὈΣΠΠἰ πὶ δυϊπογίν ἀπά ἀννὰ οἵ πεᾶνεη 
('ν., ν.)}, [Ξ ργορῆεῖ βυρξρεβίβ τπδὲ 41} (Ὡς 
τλονεπιεηῖβ οὗ πιδη οἡ ολγίῃ, ἃβ νεῖ] 88 
τδε Ρῃγδίςδὶ οδιδβίσορῃεβ ψνῃϊο ονεγίδκα 
τπεπὶ, ἅτε ἤγδι ἔοτε- ϑῃδάονεά ἱπ Ὠεάνεη 
(τε υηδετγίηρ ὑγεϊποὶρὶε οἵ δϑίγοίορυ, εὖ 
]ετεπιῖαβ, 84 1) δπὰ ςοπβεαυεπην πᾶνε 
ἃ Ργονίἀεδπιιαὶ πιεδπίηρ. [Ἂ}ἢ ἵν. ν. (δς 
νυτίῖοσ τἀ Κ65 πὶβ γταδάθγβ ἵεμιπά {πὸ βοθπαβ; 
ἴδε ψΠοΐς δυςςεδάϊηρ ιἰάς οὗ δνεηῖβ 18 
βῃοννῃ ἴὸ ἔον ἔτγοπι ἴῃς ν}} οὐὁἨ Οοά 88 
οτγεδίος οἱ ἴθ υπίνοτθς, νῃοβε ἐχοουϊζίνα 
Δυϊποσιν ἰ8 ἀεϊεραϊςα ἴο [6βϑι8 τῆς τοὸ- 
ἄξεχηεσ οὗ δἰβ ρεορίες. ΤῊβ ιἰάς Ὀγεᾶκθ 
ἴῃ νο ογοῖεβ οὗ βενεῃ ᾿νᾶνεβ, ἴῃ βϑανθηῖῃ 
(ΝΠ. α) οὗἩἨἁ 186 ἤτβε βαγίεβ (νὶ, τ-νῖ!, 17) 
ἰδβαὶπρ ἴθ ἃ ἐγεβῇ σγοίε (νἰϊΐ, 2-χὶ. το) ἰη- 
βιεδὰ οἵ ἰογπγΐης ἰδεῖ (45 ννὲ βῃου]ὰ 6χ- 
Ρεοῦ τῇς οἰϊπιαχ οὗ ἴεβε χει ἱπλ ΠΑΓῪ 
οδιλβίσορμεβ ἰπ πδῖυσς ἂἃπά δυπιδηίϊυ, 
ἀϊβαβίετθ ὑοῦ ὑνεσε ἱπιεγρεειεά (Κ. Κ. 
237-239) 845 ἴῃ ργεπιοηίζογυ ουϊθυτείβ οὗ 
ἃῃ ΔΠΡτΥ ἀείιν τευ ἴο νἱδί: τῆς εαγίἢ 
ψ ἢ πὶ ρυπίβῃπηεηι. Οὔβεγνε ἰπδὶ 
τγουρδουῖ ἴἢς Αροοαῖγρβε νἱπά δπά ἔστε 
ἅτε ἃτηοηρ ΟΟα᾽ 8 βοοιγρεβ πδηάδίεά ὃν 
δΔηρεῖβ ἱπ οσάεσ ἴὸ ρυηΐβῃ ἴῃς εαγίῃ δηὰ 
16 τννδίεγβ, δοςοζάϊπρ ἴἰο ἴῃς οοποεριίοι 
Ρτεβεγνεά ἱπ Αροΐ. Ασίβι. 2: “" Μοζξεονεζσ, 
ἴιε νἱπά ἰβ8 οδεδάϊεπε ἴο αοὰά, ἀπά ὅστε 
ἴο ἴπε δηρεῖβ; ἔπ ννδίειβ αἷ8ὸ ἴὸ τῆς 
ἀδοιηοηβ, δπὰ δαγίἢ ἰο 6 80η8 οὗ τηδῃ ᾽" 
(Α»ἰ6-Νίοεμο 1ϊδγανγ, ἰχ. 257 ἢ). Τῆς 
νἱβϑιιδείοη ἰ8 ἀϊνί πεῖν οοτηρ]εῖς, βενεηζοϊά 
{κε ΕΖείκις}᾽ 8 ογαςεβ δραϊπϑὲ {πε παιίοῃϑ 
(χχν.-χχχί!.). Αρος. νὶ.-ἶχ. Παβ, ἔοσ ἰξβ 
Βίδρ!ς, [{π||6ὰ τῦοτε ἵδη ἃ ροεῖίς εἶδ- 
ϑοταϊΐίοη οὗ Μαῖκ χίϊ!. 8 (ς΄. 24, 25), 

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ Υ. 14---ν1. 

ἔλεγον, "““᾿Αμήν᾽" ' καὶ οἱ πρεσβύ- 
τεροι ἔπεσαν καὶ προσεκύνησαν. 

ΥΙ. τ᾿. ΚΑΙ εἶδον ὅτε ἤνοιξεν τὸ ἀρνίον " μίαν "ἐκ τῶν ἑπτὰ σφρα- 
γίδων, καὶ " ἤκουσα ἑνὸς ἐκ τῶν τεσσάρων ζῷων λέγοντος ὡς φωνὴ ἢ 

Ὀϑεεν. ΙΣ. 

(Ρ, 1) τοδὰ φωνη [Πδγβὴ Ἔχ. οὗ ποι}. ἱπάερ.) ΑΟΟ., εἰς., Απά., Ασεῖβ., 
ἴω, ὕτ., Β8β., Ὀ8ι., Β). [φωνῇ 7, 87, 93ϑ, ΝΗ, ὅν., ΝΝ8.} 

ἱπιεγηδιίοπαὶ ςοπιρ οδιοπβ ἄυς ἰο (δε 
βου δῆϊηρ δηά ϑἰγιε οὔ ρεορὶεβ, δπὰ 
ῬὨγβίςαὶ αἰδαβίεγβ 28 ἃ ἢὲ βεϊΐπρ ἴος 
τῆςπι. 

ΤὨε νἱδβίοη οὗ ἴῃς βενεὴ βελὶβ ορεπεὰ 
(νῖ. ᾿σ-ντ.. 2): νἱ 1, 2, ἃ Ῥαγιῃίδη ἰηνα- 
βίοῃ. 

Οβάρτεε ΝΙ].-τνῆνηες. τ. Τῆς σοτηπιδη 
οὐ ἰμνίιδίίοη ἔρχον 18 ποῖ δἀἀτεββεὰ τὸ 
ΟὨγίβε (48 χχίΐ. 17) 20). [1 δά ἀγεββεά τὸ 
τὰς βεεσ, ἰξὲ [8 δυδγονίδίεὰ ἔγοπὶ (ἢς 
ογάϊπαγυ ταῦδίηὶς ρῆγαδε (μεηὲ δέ μί δὴ 
ὑδεὰ το εχοίϊες διϊεπιίοη δπὰ ἱπιγοάυςς 
τὰς εχρίαπδιίοη οὗ δὴν τηγβίοτυ. Τῆς 
ἱπιπιθάϊαίε βεαυεὶ (οπιιθὰ οὔ ἰπ 
νεῖ. 4), καὶ εἶδον, ἄοεβΒ ποῖ, Βοννενοσ, 
οτϑὶά ἴῃς τείδεσεπος οὗ ἔρχον ἴο ἴδε 
ταουηϊοά βξατοο ᾿πιοασίωρ (Ὧδ βυτπηπΊοηβ, 
7ομη Ἰοοϊκεά ἰο βες 18 πιεδηΐης δηά γεϑυϊε, 
Τῆς ραπογαπιᾶ οὗ ἔπεβε ἔους ἀγαροοῃβ 
(" δλά βίρηὶ βοδηάυπὶ ἰτεσ ΡῬγορεζαπι ουπὶ 
Ροϊεητεία ") ἰ8 ρατὶν δκειοῃεᾶ ἔτοπὶ ϑεηι- 
τίς {ΟΠ κ-ῖοτα, συ μεγα ἀρραγείοπβ οἵ βοσϑε- 
τῆδη (ο7. 2 Μᾶςο. {πΠ. 25, εἴς. : “τῆς 
Βεάυϊπβ αἰνναγβ σιαπίεἃ τὴς ἴπδὶ ποῆς 
ἈἩνίηρ παὰ βεεὴ ἴδε δηρεὶ νἱβίοπβ.. . 
ἴδε πιεεῖϊοα ἄγε βθεη ἰπ ἰῆς αἱ κα Ποτβα- 
τλεη, {Πεὶπρ το δηά ἔγο," Βουρπίν, Αγαδ. 
εσεγία, ἷ. 4490) ἴανς Ὀεεη ἃ ᾿τεαυεηΐ 
ομηεη οὗ ἴδε επά (ο΄ 705. Βεἰ!. νἱ. κα. 
δὲδ. ΟΥ. {ϊϊ. 706), ῬΑ τεργοάποοα ἔγοσι 
(Ρεγβίδη εἰεπιεηῖβ πη) Ζεοδ. ἱ, 7 ἢ, νὶ. 
1-8, ἰῃ οτγάες ἴο δτγίηρ ουὖἱ ἴδε ἀϊβαβίεγβ (οὔ 
1ες. χῖν. 12, χχί. 7) Ῥγίου ἴο τῇς ἰδϑὲ ἄδυ. 
Τῆς ἀϊγεοὶ βουτοθβ οὗ νἱ. δπὰ ἰχ. 1ἰς ἰπ 
[μεν. χχνΐ. 190-26; Εζεῖς. χχχίϊϊ. 27, χχχὶν. 
48 ἔ,, δηά ϑἱτ. χχχίχ. 29, 30 (“ τε δπὰ 
μιΑ}] ἀπά ξαπιίηες ἀπά θάνατος, 411 τΠε86 
ἅτε ογεδιεὰ ἔοσ νεηρεᾶποο ; (δα οὗ νὰ 
Ὀεαβίβ ἀπά βοογρίοῃβ δηὰ βεγρεπίβ ἀπά ἃ 
ϑυνοσγὰ (δκίπρ νεηρεᾶποα οἡ ἴπε ἱπιρίουβ 
ἴο ἀεβίγου {π6π|᾽}). Αἡ δβίγαὶ θδοκρτουπάᾶ, 
ἴῃ ςοηππεοιίοη ψνἱ τ τῆς βονεη ἰ40]ε8 οὗ 
ἀεδεϊην ἱπ Βαδγυ]οπίαπ ταντμοϊοσυ, δας δ 
οὗ ψἈΙςἢ νν48 ἀεάϊοδιεὰ ἰὸ ἃ Ρίληεὶ οὗ ἃ 
ΒΡΕΟΙΔ] οοίοιγ, ἢᾶ8 Ῥεεη ςοπ)εςιυτεά Ὁγ 
Ἐεηλδῃ (472); οὔ. Οννοϊβοη᾿ Β δὲς ϑεαδίογ, 
νι], 658, 6γι, 676 ἢ, Ἐοτ οἵδμεσ εῇοτγιβ ἴὸ 
Δβϑβοοίδιβ ἴπε8ε πογβεσγηεη ἢ τῆς νη 
ος ἴδε ρίαπεῖβ, 8εςὲ ]εγεηλΐδβ (ρΡ. 24 ζ.) 
δηὰ Μ, ὟΝ. Μάϊον ἱπ Ζοίέν. 7. ἐ πομέεοί. 

᾿ρῶιυρυ ραν, -----..-. ..-. 
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βροντῆς, ““Ἔρχου᾽᾽. 
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2. Καὶ εἶδον, καὶ ἰδοὺ ἵππος ὁ λευκός, καὶ ς ανΐ, ́, 

ὁ καθήμενος ἐπ᾽ αὐτὸν ἔχων " τόξον ᾿ καὶ ἐδόθη αὐτῷ στέφανος, καὶ [οδα 99, 

ἐξῆλθε νικῶν καὶ ἵνα νικήσῃ. 

ε ΟἿ. οἱ ἰϊϊ. ο. 

Μ)55. (τροῇ), 200-316. Βυϊῖ ἴδε ῥγοοῖβ 
διε ἕδποίι! δηὰ ναριε, τβουρῃ {πὲῪ 
οοηνεῦρε ὕροι {πε νίενν ἴμ4ὶ ἴπε οσοΐουγβ 
οὗ ἰδὲ βιίβεάβ δὲ ἰεαδὲ πδά οσγίρίπαι!ν 
Βοπῆς Ρίδπειδσζυ βἰριιίβοδποο. Τα βεσίεβ, 
85 υδιι], 16 ἀϊνίάεἀ ἱπίο ἴῃς ἢγβὶ ίουσ 
δηὰ τῆε Ββεοοπά ἴῆγεα τηεπηρεῖβΌ Τῇα 
ἜΠοΓᾺ] οοπίεηϊβ οὗ νὶ. 1-8 ἀεηοίς νατίουβ 
αἴ ποῖ βυοοοββῖνα ρἤδβεβ οὗ ψοὲ (οπῖν 

ἴοο δηλ ]ατ ἴο ἱπμαδιδπίβ οὗ ἴῃς Εδβίεση 
Ρτονίποεβ) νυ ἢ νετα ἴο Ὀ6[811 {πὲ δπη- 
Ῥίτε δηά τῃῈὲ Εδβὲ ἀυγίηρ ἴῃς τ] Αγ 
ςοηνιυ ]δίοηβ οὗ [88 βπδ] βιίγίέε Ὀεϊννεθη 
Ἐοπιςε δηὰ Ραγιῃΐδ. ΤἼα “ ρσίπιυσῃ οπιεη,᾽" 
ἴοτ ]ομπ 88 ἕο Νεγρίὶ, ἰ8 ἃ νῃϊῖς Βοῖβα, 
τ ἄδη ὈΥ δῃ δίοδεσ. 

Νες. 2. ΨΝὨΐϊε - τουδὶ δπὰ νἱοϊοσίουβ 
οοἴους, “7. ἴῃς ψϊῖς ἤοτβα οὗ ἴπε Ῥεσβίδῃ 
Κίηρβ (Ρμιοϑῖσ, Μὲΐ. 4. 1... Τῆς ττ- 
ὑτηρδδηὶ ἤσυτε οὗ τμε πιουηίεᾶ Ὀοντηδη 
18 ΌῪ ΠΟ πιδᾶπβ ἴο θε ἰάεπεῆεά ψΠ ἢ τπαᾶὶ 
οἵ [ηε ΟΠ τίϑείδη πηεββίδῃ οἵ οὗ [ῃς ροβρεῖ. 
τ ψουϊά ὃς εχίγεπιεῖν παῖδ δηᾶ Ἴοη- 
ξυβίηρ ἴο τεργεββηὶ ἴῃς πιθβϑίδῃ 88 δῖ ὁὔσβ 
ἴῃς 1,6π|ὸ ορεηίηρ [86 8εὰ] δπά α ἤρυσε 
ἰπδερεηάεπον δὲ ννοσκ. Τῆς ἰηἰτ4] ρετίοά 
οὗ τῇς. ψοδβρεὶ ννδ8 ποῖ οἷς οὗἉ ἰγγεβιβε δ! 8 
«τοϊυτηρῃ, δπὰ τηδίίοσε πᾶν Ὀεσοπια ἴοῸ 
δουῖε ἴοσ [ομπ ἴο βῆαγε τπ6 δε]εῖ νοϊοεά 
ἴῃ Μαζὶ χίΐἹ. το. Βεδβιάδβ, ἴῃῆε πιεββί δῇ 
οουἹά μαγάϊν θὲ ἀεβογίδεά 45 ργεοςάϊη, 
τῆς βἰξηβ οἵ μἰβ οννῃι δάνεηϊ, ποῖ ψουϊ 
δα θὲ οὐ ἴΠε βᾶσῃηε ρίδπε 8ἃ8 ἴῃς (οἸ]ονην 
ἤρυτεβΒ. Τῆς νἱδίοῃ ἰ8 ἃ δΔοῖϊϊ Απι Πα βἰ8, 
ποῖ δὴ δηιϊςίραιίίοη, οἵ χίχ ἵἱἹζ ἢ. ; τῆς 
{ΠῸΠΡΏ οὗ ἴῃς ψΨοσὶ ά νυ μΐο ἢ ορεπδ {με 
ἅτατια ἰβ τουηδεὰ οΥ̓ ὈΥ 8η :ηβηί(εῖν 
δταθάδς τίυτρ ἢ Ὸη Ὀγ ΟὨτίβι. ---7 κῶν 
κ᾿ κιτλ, Ιοῇπ ψὰ8 ἴοο ορεη-εγεά τὸ 
ἴσηοσς δες ἔαος ἔδαιῖ οἴποσ ἔογοςβ, Ὀεβί 68 

ες ΟὨτγίβείδη ροβρεῖ, βαὰ ἃ βυσοεββ οὗ 
τπεῖγ οὐνῃ οἡ δαγίῃ. ὙΝμδὶ ἰβ (Π18 ἔογοε ἡ 
Νοὲ ἰᾷς Εοπιδῃ Ἐπιρίγε, 48 ἰξζ ἴῃς ἴουγ 
βίεεβ γεργεβεηϊεᾶ [ἢ ἤγϑι ἔουσ ἐπιρεσοσβ 
(8ο, νατγιουδῖν, δπδαπ, ϑρίεία, δνγεὶζ- 
βιοκετ), θὰ ἃ ταὶά οὗ ἴῃς Ῥαγιῃίδῃβ (80 
τχοβὶ εἀά, ἔγοτα νι σίηρα ἰο Ετῦε8, νόϊοσ, 
Ηοΐετζηι., Βουδδεῖ, Βπιβίοῃ, Εδιηβδυ, 
ϑοοῖ), ψ ΒΟ τεργεβεηίεὰ ψῶσ ἰπ ἰϊδ 

νΟΙ. ν. 

3. Καὶ ὅτε ἤνοιξε τὴν σφραγ- ἁ ἐμ, οι. 
ἴδα τὴν δευτέραν, ἤκουσα τοῦ δευτέρου ζῴου λέγοντος, ““Ἔρχου ". 
4. Καὶ ἐξῆλθεν ἄλλος ἵππος ' πυρρός ᾿ 
ἐδόθη αὐτῷ λαβεῖν τὴν εἰρήνην ἐκ τῆς γῆς καὶ "ἵνα Ὁ ἀλλήλους ὁ ὅτε εν, 
ε σφάξουσιν καὶ ἐδόθη αὐτῷ μάχαιρα μεγάλη. 

8 ΜΚ, χίϊ!, 8, εἰς., ΑΡ. Βασ. ἶχχ. 3, 4 Ἐβά. νὶ, 24, χιίί. 31, 5:5. Οτ. “ϊ. τοι 

δἰ. 176, 

Χαέμι 
καὶ τῷ καθημένῳ ἐπ᾽ αὐτὸν ἡτῖ ᾿ 

ἐσν 5). 

. Ν.Τ. 
5. Και ὅτε εχιὶ; 3ιἄπ 

τηοβὲ ἀγελάδα ἔοσπι ἔοσ ἱπῃμδί δηῖβ οὗ ἴμ8 
Ἑδβίεσῃ ὑγονίωοςεβ. Ὑμεῖς ἰβ πο πεεὰ (ὁ 
πὰ δὴγ ἀεβηΐϊε τοΐεγεπος ἴο ἰῃς ταϊὰ οὗ 
ΨΜοποηαβ (ΥΝ εἰβιεἰπ) οτ οἵ νοϊορεβιιβ ννῆο 
ἰηναάεά ϑυγτία ἴῃ 61-63 αὉ. Τῆε βἰπιρὶς 
Ῥοΐπε οὗ πε νἱβίοῃ 18 ἐπαὶ ἴῃς Ῥατγίῃίδηβ 
ψου]ά 6 Τοπηπιἰβδίοπεά ἴο πιᾶκε ἃ δβυο- 
ςεββῆυϊ ἔοσαυ, σδεγγίπρ 411 Ὀεΐογε ἴπεπὶ. 
Τῆς Ῥον ννᾶβ ἴπε ἑἕδπιουβ δηὰ ἀγεδάεὰ 
ΨΕΆΡΟΩ οὗ ἴμεβεὲ οτίεηϊδλῖ Ἴδνδῖσυ ; 
Νικήτωρ ν»β ἃ [6 οἵ ϑείευςυβ, δηὰ 
γικητής οὗ {πε Ῥεγβίδη βϑίῖσαρ. Οπα 
ῬΙδυβιδ!ε Βυγροιδεβίβ (ἀενεϊορεά ὃν Ετρεβ8) 
τεῖεσβ ἴη6 Ὀαβὶβ οὗ ἴῃ 58ε8]-νἱϑίοῃβ ἴο (α) 
τε αἰυτηρῆβ οὗ Αυρυδβίυβ Δηά Τὶθετὶυ8, 
() τῆς Ὀϊοοάγν ἐευάβ ἰη Ῥαϊεβιίίης ὑπάεσ 
αἰίσυϊα, (ε) ἴῃς ἐαπιίης ἴπ ϑυεία ὑπᾶες 

ΟἸαυάΐῃ5 (Ας. χί.), (4) τῆς δβυδβεαυεηὶ 
Ἴ]επος, (ε)ὴ τς Νετγοηὶς τηαγῖγτβ, δηᾶ 

τ ) ἴδε δριτλιϊοπβ οὗ ἴῃς ἐπιρῖσε υπάδγ 
Αῦα, εἴς. (ἔοσ ξτίεῃιδ ζ΄. Ῥιτπ. Εῤ. νὶ. 

16, 2ο; Ταςῖι. Η ἐσέ, '. 4). Βαυῖ ἃ 5ἰπη ας 
οοἸϊοσαιίοη οὗὨ ρΡογίεηιβ ἰβ ἠουπά ἴῃ ἴδε 
τεῖρῃ οὗ ΤΙτ8; δηὰ ρασζὶ ἔγοτῃ ἴῃς τηΐδ- 
ἰπιεγργεϊδιίοη οὗ ἴῃς ἢτβε 8εᾶ], ἰξ ἰ8 ατϑϊ- 
ἔστ δηᾶ ἰεΐυπε [ὁ βυρροβε παῖ (18 
Ῥιορμοῦ 8 βρίεπάϊά, ἔγεε τεδάϊηρ οὗ ργον!- 
ἄεπος νγνᾶβ ἰαδοτγίουβ Υ βρεὶξ οὔ ἔτοτλ 
ἀειδι]8 οὗ τλογε οἵ 1688 γεοεηῖ ῃἰβίοσγυ. 

νν. 3, 4. ΤὴοΎε ςφοομά 5εαἱ οῤεμαά : 
Α βινογάβγηδῃ γερσεβεπιίηρ (γεά -- πηγαὶ 
ςοἷουτ) ννᾶσ δπὰ θϊοοάεμεά, “18 ρεγπιιτεὰ 
ἴο τγᾶκε τη δἷδὺ οὔς δποίπεγ ". Τῇς 
Δἰ]υβίοη ἴο [86 τησγοὶεββ εάροη (ΡΙ ας. 
ἀφ 1εἰάε, ττὴ οὗ ἴδε ϑνοσά δ8 ΒοπιςἾβ. 
παιίοηδὶ ἃγπὶ ἴπυ8 Ρ΄δοθϑ τῇς Ῥαγίῃϊδιν 
δηὰ Βοπιδῃ επιρίσαβ δἰάς ὈῪ εἷάςε (τῇ 
γῆς δεπεσγαι νυ, ποῖ ᾿υἄδεα ἰπ πρατεϊξαϊατ, 
Ὀυϊ τῆς νἱβίοη οὗ ννᾶσ 18 4150 ςοππεοιεᾶ 
ἀϊγεοιν σὰ τπε τνο ΤΟ] οννΐπρ νἱβίομβ. 
οὗ ἔαλτηιϊπε (5, 6) αηὰ πηοσίδ εν (ἔτοπὶ ραβεῖ- 
Ἰεποα, 7, 8. Τῆς βανεη ρυπίβησηεηίβ 
ἅἄγανπι ὑρ ὈΥ ταρδίπὶς ἐπεοίορυ (Ρέγκε 
Αδοέδ, ν. τι ἴ) νεζε : (ὥσες Κίπάβ οὗ 
ξαταΐηα, ρμεβιϊεηος, ποίβοπης δεδβίβ, ἀπά 
οαρεϊν! ν ος εχίϊς. 

ν. 5, 6, Τῆς {πἰγτά 8εα] ορεπεὰ τ 
“")αινπέηε. 

γει. 5. Τα βρεςοίγαὶ ἤρυτε οὗ ἤπηρες 

25 
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ἐφίίαα, ἤνοιξε τὴν σφραγῖδα τὴν τρίτην, ἤκουσα τοῦ τρίτου ζῴου λέγοντος, 
(μἰδοδος, “Ἔρχου ". Καὶ εἶδον, καὶ ἰδοὺ ἵππος μέλας, καὶ ὁ καθήμενος ἐπ᾽ 
εἴ ἴὰς αὐτὸν ἔχων "ζυγὸν ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ. 6. καὶ ἤκουσα ὡς φωνὴν 

ἰξιτθ ἐν μέσῳ τῶν τεσσάρων ζῴων λέγουσαν, 

“πὰ αἷσοῳ ὶ ἐ χοῖνιξ σίτου " ϑηναρίου, καὶ τρεῖς χοίνικες κριθῶν " δηναρίου " 
ΚΡτον. χνΐ. καὶ τὸ ἔλαιον καὶ τὸν οἶνον μὴ " ἀδικήσῃς.᾿᾽ 

ἵν το 7. Καὶ ὅτε ἤνοιξε τὴν σφραγῖδα τὴν τετάρτην, ἤκουσα φωνὴν τοῦ 

ΠΕΣ ναύδές τετάρτου ζῴου λέγοντος, “ Ἔρχου ᾿᾿. 8. καὶ εἶδον, καὶ ἰδοὺ ἵππος 
τροφή  Χλωρός, καὶ ὁ καθήμενος ἐπάνω αὐτοῦ,; ὄνομα αὐτῷ ὁ Θάνατος, 

ἸοΚ. 

τῦ, ο΄. Ηετοά. νἱϊ. 251). 
δοσ. οὗ ρεοδί δἰείοα. ο Ηου:. 1]. νἱἐὶ. 470. 

τῷ Οεα. ὑεῖοε (ες. πωλεῖται): τ". Μεῖὶ, χχ, 4. Ὁ Τδους. ἰἱ. γι, ἶν. οϑ, 

1 Κεδά ἀντω (0, 5, Απά., Ασεῖμ., Ττ. πιᾶγρ.: οἵ. χῖν. 4, 9, χίχ. 14) ἴοσ μετ αντον 
εἀ4.), ἀπά, αἴζες ἐδοθη, αἀντω (0, πιίη., ν58., ΒΡ.» Β8.} ἴοσ τῆς οοτγγεοίίοη ἀντοῖς 
ΜΑΟΡ, εἀά.). [{π δὴν οἄβε, ἴῃε ἀντοις τείειβ ἴο Ὀεδίῃ ἀπά Ηδάεβ, ποῖ ἰο τὰς 
βεοοηά, τπἰτά, ἀπά ἐουτί τίάετα (ΟΝ 611}.}]. 

δοϊάβ ἃ δαίαδποε οἵ ραίγ οὗ βοδῖεβ (ζ. [{πετ- 
411 -- ι86 Ῥεᾶπι, θεὲ τε.) ἴοσ πιεαδβιγίηρ 
διεαὰ ὃΥ νψεῖξῃε, ἴο ρῬεγβοηίξῃυ (νεζ. 6) 
ναά εἰπεβ, ψμδη ρτονίϑίομβ Ὀεοδῃγα 
οτΌο ΠΥ εχρεηβῖνς. Οπε χοῖνιξ οἵ ψῃεδί, 
τε υδυλ] ταιϊίοηβ οὗ ἃ Ψψοσκίῃρ τηδῃ 
ἔον ἃ ἄδλυ, ἰβ ἴο οοδὲ ὑνεῖνε {ἰτῆεβ ἰΐ8 
Ὡογηδὶ ῥτίος, Ψ81|Ἂ τῆς Ιαδουτετβ ἀδι νυ 
ῬΑΥ ὙΠ ποῖ οοτηπηαπά πιοῖὲ ἴδῃ δῃ 
εἰμι οὗ {πε ογάϊπασυ ἐνεηιγ-ίους πιεᾶ- 
ΒυΓ68 οὗἨ ἴδε σοδγβεσ Ὀδίεγυ. Οτδίπ ἰβ 
ποῖ ἴο ἀϊδαρρεᾶς δηιίγεϊυ ἔγοπι ἴ86 εαγίῃ, 
οἴδιοτννίϑε μετα ψουὰ Ὀὲ πο ἔδπιίης. 
Βυι ἰοοά-βιυ δ αγε ἴο θ6 Ἐχίγεπλεὶυ βοδ πν 
δηάιπετείογε ἄθασ (οὐ μεν. χχνΐ. 26; Εζοεῖΐς. 
ἦν. 16). ὙΙΒεβε μαγὰ εἰπε αἂσε δρρταναιεά 
(καὶ αἀνετβαῖίνε) ΟΥ ἴδε ἱπιηιυηίςν οἵ 
οἱ! απὰ Μίδβε; 0} οὶ οοπιρδγδίϊνεῖν 
βρεδίκίηρ, ἰυχυτίεβ. Ὡς εχδβρογαίίη, 
ξεδίυσε οὗ ἔπε ἂζὲ ψου]ά Ὅς {πε βίρῃς δ 
νης δηά οἱ! βονίηρ, γε σταίη ἰσιοκ]οά 
βίον ἱπίο ἐδ ργδδρ οὗ ἐπε ἔδηγιβῃίηρ. 
Τῆς ὃδεδβὲ εχρίδηδίίοη οὐ (8 γϑϑ] δεῖς 
εχοθρίίοη ἰβ ἴο γεραζγά ἰΐ 88 ἃ ννδίοι- πιλικ 
οὗ τῇς Ποτιἰδηῖς ἀδίς (ον ἀεἰδὶ]8 δες 
ἐπα ργεβεηῖ τί τοτ᾽Β βίυν ἰη Εαῤος. Οοῖ. 
τροδ, 359-360). ἴῃ 92 Α.Ὁ. Ποτηϊίδη πδά 
ταδάς ἃ [116 αδἰζεσαρῖ ἴο ἰπἼυγα ἴῃς ουΠῖνα- 
εἴοη οὗ ἴῃς νίπς 'π {πε ῥγονίῃοςβ, ψνῃϊοὮ 
Ἰεά ἰο νυ» εβρτεδλὰ δρίἰδιϊοπ τἰπγουρδους 
Ιοπίαβ. Ηἰβ εἀϊςς μπαᾶὰ ϑοοη το δε νυ ἱἢ- 
ἄγαννη, θὰ ποῖ {11} τὸ μδά τουδβεά ἔξασ δπὰ 
δηξει. Ηεπος ἴδε ψογάβ ἀνγέ ποί ἐκε 
τοΐπδ ᾶνε ἴῃς οτος οὗ ἃ Ἰἰοςδὶ δ᾽] υβίοη ἴο 
ψ δὶ νν88 ἔγεβ ἴῃ δίβ τελάδιβ᾽ τηϊηβ. 
ΤΠα ρΡοΐηξ οὗ {πε βαγὶπρ [168 ἴπ ἴΠ6 τεσεηῖ 
ενθηΐβ ΜΏΪςὮ μδὰ βιϊσγεὰ ϑύλγγηδ δηὰ [δ 6 
βυττουπάϊηρ τουνηβῃΐρ5, δᾶ ψνῖο ἢ ῥσο- 
νἰἀοὰ τπε δεὲσ ννἱϊῃ ἃ Ὀἷὲ οὗ οοίους ἔος διἷ8 
Ῥαϊεῖις δβ ὃς ραϊπιεὰ ἴδε ἤπαὶ ἰείτοσβ. 

11 1’ῖ8Ὲ δβ ἱξ μ συν βαιά : “ δλνε πὸ 
ἤεατϑ ἴοσ γοὺσ νίπεβ ' ὙΤπεῖε 111 θεὲ πὸ 
Ῥουιϊίαπη ἴο μυγί ἔπεπι. Οοπιίοτε γουτ- 
8εῖνεβ νι ἴπ4ῖ. ΟἾ]γ, ἰξ Ψ1}} 6 5π|81} 
οοτηΐοσὲ ἴοὸ πᾶν γοὺγ ᾿ἰᾳυϊά Ιυχυτὶε5 
βρᾶγεὰ δηὰ γοὺυγ σταίη γεδυςεὰ δἰπιοδὶ ἴὸ 
βιδγσναιϊίοη ροΐπι." οτ, ἔπε ργορδεῖ β 
ταεδηΐηρ πιρδὶ ὃς ἴῃαὶ τῇς εχεπιριίοη 
οὗ τῃδ νῖπε ννουἹά ΟΠ ραπάετς ἴο ἀγιηίκεη- 
πε88 δηὰ [18 δἰἰεπάληιϊ 118. Τῆς δἀάϊεϊοι 
οὗ τὸ ἔλαιον 5 ρτοΡΔὈΪΥ δη αγιϊβες δσὰ- 
Ὀοάϊτηεηι, ἱπιτοάυςεά ἰπ ογάογ ἴο 81] ουἱ 
ἴδε βκείςῦ, Τδα ουϊνδείοη οὗὨ ἴδε οἶϊνα 
δοςοπιραηϊςα {παῖ οὗὨ τῇς νίπε, δηὰ τῆς 
οἶϊνε πιεδηΐ βιηοοί τἰπιεβ. [Ἐ ἰβ πὸ εγὰ 
οὗ ρβᾶςε; ἴλγ ἔτοσῃ ἴπαΐ, {πε ργορῇῃδὶ ἱπὶ- 
11ε8. Βυῖ τῆς οἷϊνε, “δε ἀλεϊηρ οὗ 
εᾶος᾽" (18 ΝεγρῚ! 04118 10), βουτγίβη 68. υπ- 

οπεοκεᾶ, 80 πηοοκίησ δηὰ αντυ ἂς ἴδς 
Ἰαῖῖες ἄαγβ. Ἐον ἀδικεῖν «- "ἰη͵υτε" (ἃ 
Τουπέγν), 866 τεῆῖ,, νἱΐ. 2, ἀπά Πιιίεπδεῖ- 
εἰ8Β δγίίϊορε ΙΉ5ογ. Ογαέο. 557. ΤῊΪΐβ 
οαλϊτἰδηὶς τεΐεσεπος οἵ νὶ. 6 νγᾶβ βγβί 

ψοζκεά ουἱ Ὀγ 5. Κεϊπαςἢ (Κευμς Αγολ- 
ῥοίος. ΙΟΟΙ, 350 5) ἀηὰ ἢδ5 ὕδεη δοοερίοά 
ὈΥῪ Ηαγηδοῖς, Ηείϊησίοὶ, Βουβδεῖ, ]. ΥΝ εἰβ8, 
ΑΡρδοῖῖ, Ηοϊιζπιαπη, Βαϊοη, δηὰ οἴμοσϑ. 
ΤΒεῖα ἰ8 πο δ᾽] υδίοη ἴο 108. Βεἰΐ. ν, «3, 6, 
οσς ἴο ἴπε βραγίηρ οὗ ραγάεῃβ ἀυγίηρ ἴῃς 
βίερε οὗ Ϊεγυβαίεπηθη (ϑ. Κιδυββ, ἱπ 
Ῥχευβομβοη᾽ β Ζεὶἐδολγζέ, τοορ, 81-80). 

Νν. 7» 8. Τῆε ἰουγ β8εαὶ ορεπεὰ; 
ῤεεείόμος απὰ νιογίαϊ ἐγ. 

γες. 8. Σλορόα, ῬΑ]ε ος Ἰἰνίά 88 ἃ 
οογρβο.---ἐπάνω αὐτοῦ, ίοτ ἴῃς οτάϊ 
ἐπ᾽ αὐτόν, 4 ρτατητηδίϊςαὶ νατίιίοη δίκα 
8ὰ8 πὸ βρεοίαὶ εἰρηίβοδηςθ. [πὶ τδῖβ 
Βυτεγαβῦδ νἱρηείϊε {πε βρεςῖτε οὗ Ηδάεβ, 
ϑγαςκεῖςα ἤετε 88 εἰβενῆεσε ψὶτὰ Πεδίῃ, 
δοςοτηρϑηὶεβ ἴδε ἰδιζεσ ἴῸ βεουγε δὶ8 ὈΟΟΙΥ 
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καὶ ὁ ΄λδης “ ἠκολούθει “ αὐτῷ ̓  καὶ ἐδόθη αὐτῷ ἐξουσία ἐπὶ τὸ ν 1. τ8, χα. 

τέταρτον τῆς γῆς ἀποκτεῖναι "ἐν ῥομφαίᾳ καὶ ἐν λιμῷ καὶ ἐν Ἐραι τι, 
“θανάτῳ καὶ "ὑπὸ τῶν θηρίων τῆς γῆς. 9. Καὶ ὅτε ἤνοιξε χριμς. 

τὴν πέμπτην σφραγῖδα, εἶδον ὑποκάτω τοῦ θυσιαστηρίου τὰς " ψυχὰς ἢ Ἐπιεταν 
τῶν ἐσφαγμένων " διὰ τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ καὶ διὰ τὴν " μαρτυρίαν ς ἔβειτυαι. 

ἣν εἶχον, το. καὶ ἔκραξαν φωνῇ μεγάλῃ, λέγοντες, “Ἕως πότε, ὁ Αυθοιί; 

Ρεβίίεηςο (ΧΧ). 

“οἵ νἱςεἰπ,6. 80 Νεῖραῖ, ἰᾷς Βανγίοηίδη 
Ῥιυίο, 18 ποῖ οοπίεπε ΨῈὩ τυ]πρ (Ὡς 
τερίομβ οὗ τῆς ἀεαά δυῖΐ Ἀρρεᾶσβ 848 δΔῃ 
δοῖϊνε ρετβοηι βοδϊίοη οὗ νἱοεπὶ ἀεβίσυο- 
ἰοπ, εβρθοῖδ!ν ϑεραίοθξε δηδ ννᾶσ, ἰπ- 
Βιοίηρ Ὠῖβ νουπάβ οἡ ἰᾶγρε τλᾶ8868 γαῖ πε 
4δδη οἡ ἱπάϊνίἀυλὶβ (]4δίγονν, ὅ6, δ7). Α 
βίπηας ἀυδι εν οὗἨ ἁ ςοποεριίοη, 1 δηὰ 
Ῥεγϑοηδὶ, οδιδίπεᾶ ἱπ ϑειιτὶς δπὰ Ηεὶ- 
Ἰεηὶς πιγιδβοίοαυ (ς. 4.6... ἴχ. 11); ΟὨΪγ, 
Ῥοδ ἰβ ποῖ πεσε ρεγβοπί βεά 88 δῃ δηρεὶ 
{1} 7εννίβῃ ἐπεοίοσυ, οὐ Εἰθεησαεηροτβ 
Εἰκάσοκίες κά. 1. 854 ἴ,, 862 [). ΑΒ τ86 
οἰίεῖ ραγίπεσ ἱπ {818 στῖπὶ Ἰεάρυς, Βς 18 
Εἴνεῃ ἀεβιπιςείνε ρόννες ονεσ ἃ οεγιδίῃ 
«υλτίες οὔ ἴδε δα (τὸ τέτ. σο]] αι Αγ) ; 
δ8 αρεπίβ δὲ ἴπεῈὶ υδι.4] δροοδὶυρίϊς 
βοουγρεϑ (οὕ, ΕΖεῖκ. χὶν. 21, Ρβ. 80]. χἱϊὶ, 
χἕ, “ἢ ΡΙυῖ, 15ἐάδ, 47 ἴος ἴῃς Ιγαπίδῃ 
«χρεοϊδίοη οὗ λοιμὸς καὶ λιμός 28 ἱπῆϊο- 
εἰοπβ οὗ Αμείπιδη) ἀρδίπϑι γῃῖοἢ Π6 [ενν- 
δῇ δνεπίηρ ΡΓΆΥΟΙ Ψγ88 ἀϊτεοϊεὰ (“ Κεαρ 

ἴτοτὰ ὺ8 ἴῃς ἐπεηγ, ἴῃς ραβδί! εηςς, ἴῃς 
ϑινοσζά, ἐλπιης δηὰ δϑοτίοη "ἢ. γᾶ, 
1οϊ]οννεὰ Ὁγ ἔλαγίπε πίοι Ὀγεὰ ρεβείεηος, 
νγ88 ΑΓ] Αγ ἴῃ Ῥαϊεβεῖπε (108. 4πέΐᾳ. χν. 
9) ἀυτίηξ τε Βγβέ σεπίαγν α.ῦ. ἴπάεεά 
τητουρδουῖ ἴῃς δποίεπε ννοσϊ ἃ ννὰσ δηὰ 
Ῥεδείεπος εσα οἱοβεῖν δβϑοοίαιθᾶ, ψῃις 
ἃ Ὀεαβίβ τυ ρ!εὦ ἀπά ρῥσγεγεᾶ οἡ 
δυχηδη ᾿ἰξε, 48 ἴῃς ἰαπὰ ννὰβ ἰεῖὲ ὑπῈ]]εά, 
[πη Τεβῖ. Νδρδιῃ. 8, εἴς., Βεῖίας ἰ8 τῆς 
δρίδίη οἵ νὰ Ὀεδβίβι Νοῖς ἴῆδλι τῃ8 
φιόρπεαὶ 8εε8 οἠἱν ἴῃς σοπηπ)ἰβδίοηβ, ποῖ 
ἴῃς δοῖυ] ἀεεάβ, οὗ ἴδεξβε ἔουις ἀσαροοηβ: 
ποῖ πὲ] νἱ, 12 ἔ. ἄοεβ δηγίῃϊηρ Πάρρεῃ. 
ΤΒε δτδβι ἔουσ 86218 ἃζε βἰ ΠΊΡΙΥ διγτδηρεὰ 
ὋὯπ ἴδε τγαὐδίηϊς ρχίποὶρὶς (ϑοῦᾶς αςη. 10]. 
91), “ φυοάσυπαυε ἱπ ἴοτγᾶ εϑῖ, ἰά εἰἰδηλ ἰῃ 
ςοοἷο 6βῖ, εἴ π0}}12 τεϑ ἴδπὶ εχίριιδ εϑί ἰῃ 
πτουπὰο 4υᾶε ὩΟΠ δὖὺ 8114 βίπλ χυᾶς ἰῃ 
οοεῖο εβ8ὲ ἀερεπάεαι ", Τῇ ἔου εἴβξιεν 
{44 Βαυγ]οπίαπ ἰά6α) ἂγτε δάδλριεὰ ἕτοπι 
ζεῖ. χίν. 12 ἢ Οοπίεσηρογασν ἀβδβίοσβ 
ΜΏΙΟΒ τᾶν πᾶνε ἰεπὶ νἱνίπεββ ἴο τῃ 
βκείςἢ ἃσε οοϊεοίςαὰ Ὁγ Ἐδηδη (ρρ. 323 ἢ). 

νν. οτι. Τῆς ΒΝ. 8εδὶ ορεηςά, 
ψες. 9. Τῆς βοεῆς Ἵῆδηρεβ ἔσοτῇ δλσίῃ 

ο δεᾶνεπ, ννδίοἢ ἀρρϑᾶσγβ 48 ἃ σερ]ςᾶ οὗὅἁ 
πε βασι μ!ν τεπιρῖς νυ [18 ΔΙᾶς οὗ Ὀυγης 
“οετῖηρ. ΑΒ ἴῃς Ὀϊοοά οἵ βδοσίῆςεβ βοννεά 

Ὁ Κδσε Ὑ{8 δςί. νεζῦ. 

3332. 
8 χνιϊ. 8;- 
νὶ. 9, χὶ!. 17. 

δἱ τῃς Ὀάεε οὗ ἰῃς Δ]ίασ (χνΐ. 7), τς δ]οοὰ 
τερσεβεπίηρ {πε 11ξε, τῆς ϑυτηο δαὶ ἰδ 
οὈνίουβ. [ἴξ ννὰβ πιεάϊδιεά Ὁγ σαρυϊηὶς 
ἰάεαβ οὗ ἴῃ6 βουἷβ8 οὗ ἔπε Ἴυδὲ (ε.ρ., οὗ 
Μοβαε8) γεβεῖηρ υὑπάεσ τῆς ἄνιπε ΤΟΠ8 
οὗ είογυ; ο΄. Κ. Ακίρα᾿Β βαγίηρ, “ χυὶ- 
ουπιᾳὰε βεραϊϊξυσ ἰῃ ἴεττα ἴϑγδεὶ, μεσ πᾶς 
εβῖ ἃς 8] βερεϊγείωγ ϑυὉ δἰτασὶ : φυϊουηψας 
δυΐεπι βερεϊϊτυς δῦ δἰϊαγὶ, ρεγίῃηδε εδὶ 
ἃς δὶ δβερεϊίσεῖυσ δῦ τἤτοπο ρίοσίδε" 
(Ρίγλε Αδοίᾷᾳ, 26. ΤὍμἊ οπηκίββίοπ οὗ 
᾿Ιησοῦ αὔξει μ. τὴδγ βυρρεβὲ (δὲ τῇς 
Ῥῆγαβε ἰ8 ἱπίεπάεά ἰο ἱποίϊυδε ποῖ 80 
ταυοἢ 186 Πετοῖς [δὴν Ψνῆο 61 ἰπ τῇς 
ἀεΐεπος οὐ {πεῖς ἰεπιρῖε αραίπδὶ οπις 
(νγεγίαπ 85 ὑτε-ΟΒσιβιίδη [εν δὴ τηᾶσ- 
ἔγτβ (οἷ. ΗςὉ. χί. 39, 40) ΨΠὸ ἃγε σαϊβεά 
ἴο τῆς Ἰενεῖ οὗ τς ΟἸἩγιβείδῃ ομυσοῦ, ἀπὰ 
Αἷ8δο ἴοβε εν Ψῆο δὰ θεεη τηδείγτοά 
ἴοσ τεξυβίηρ ἴο Ψοσβῆϊρ ἴδε δπιρετοσ (οὐ 
νἱϊ. 9, χνῖϊ. 6, αηὰ [ο8. Β. Κ. νἱΐ. το, 1). 
Βυῖ ἴῃς Ῥεπηδγυ τπουρῆῖ οὗ ἴῃς ΟἸ τ βιίδη 
Ρτορῇῆδὲ 8 ἔος Εοπιε᾽β ἰδἔεϑδι νἱ οι πηβ ἴῃ 
ἴῆε Νετοηΐὶς ρεζβεουκζίοη δηὰ τῆς τεοεηΐς 
επίοσγοεγηεηὶ οὗ {πε οὐδ υπάοτ Ποπιὶ- 
τἴαπ. Τῆς βεποῖαὶ ἰάδα ἰ8 ἀεσίνεά ἔγοπι 
Ζεςἢ. ἱ. 12, Ῥβ. Ἰχχίχ. το, δηά Επη. χχίϊ. 5 
(“Σηὰ 1 βἂνν ἴδ βρίγιῖβ οἵ ἴῃς οἰ] άσθη 
οὗ πιεὴ ψῆο τνεῖε ἀδδά, ἀπὰ τῃεῖὶσ νοῖοα 
Ῥεπείσαϊοὰ τὸ ἴῃς πεᾶνεη δηά οἼοσ- 
Ρδί πε, ἴτοπὶ {με ὅγβι ἀϊνἰβίοῃ οἵ 5}ςο]). 

ει. το. {κε ΟΙεπι. οῃ)., ]οδη 15 
[οπὰ οἵ δεσπότης Δ8 ἱπιρ᾽ γίηρ ἴ0 6 ἀϊνὶπα 
ταὶρῃς δηᾶ σηδ) εβίυ (3 Μδςς. 1. 20, ν. 28). 
ΤΙ βενεσε δηᾶ δννε-πβρίτίηρ οοηςερ- 
τίου (ο΄ ῬΏΙ]ο, φμὲς γον. ἀϊο. καδγ. 6) ταεᾶῃβ 
τπδὶ αοὰ νν}1}} νἱπάϊςαιϊε ΒΒ ΒοΙΊΠε88, ψ ΒΙΟἢ 
Βδά θεςξη ουϊγαροά ὃγ ἴδε πιυτάες οὗ ἴῃς 
δοῦλοι ἔος ΠΟΙ Ὧα ἰβ τεβροπβίρῖθ. [Ἃἢ 
ΤΟΠίοΙΡΟΣΑΣΥ Ρᾶρδη τεϊϊσίοπβ τὨγουρῃ- 
οὔ Αβία Μίηοσ, ἴδε ρυπίβμηγεης οὗ 
ντοηρ-ἀοίηρ ἰ8 οἴξδῃ Τοηςείῖνεά ἰη τς 
ΒΆΠΔΘ ΥΥΔΥ, τυἱῶ., ἃ8Β {πε ἄηβννεσ ἴο ἴπ6 
δυβετετ᾽ Β ἈΡΡεδὶ (ο7. Ἰηιτοά. 8 2), ποῖ 
ΒΙΓΩΡΙΥ 88 ἃ βροπίδῃεουβ ἂςὲ οὗ ἀϊνίπε 
τεϊπθυκίοπ, “ ον ἰοπρ ψξ ἐποὺ τεΐγδί 
ποτὰ οπαγρίπρ ἀπά δνεηρίηρ οὐ ὑἱοοά 
ὕροη (ἐκ 88 ἰπ 1 54π|. χχῖν. 13, ΡΒ8. χἱὶ τὶ, 1) 
ἰῆοβε το ἀνε] οὐ πε φαγί ᾽ (ἐ.6., 
Ρᾶρδπδ)} Τῆς Ὀϊεεάϊηρ μελεὶ οὔ ρεπιῖεῖνα 
ΟὨτίβιεηάοτη βίαπάβ ὑρ δηᾶδ οσίεβϑ, “1 

υ χχ. 4 (ῳ.. Ἡεῦ. χὶΐ, 23). 
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ν Ξφοβερὸς ᾿ δεσπότης ὁ ἅγιος καὶ ἀληθινός, οὐ " κρίνεις καὶ "ἐκδικεῖς τὸ " αἷμα 

ῬΒΠ0), ἡμῶν ἐκ τῶν κατοικούντων ἐπὶ τῆς γῆς; " τ. καὶ ἐδόθη αὐτοῖς 
ΝῺ ἑκάστῳ "στολὴ “λευκή, καὶ "ἐρρέθη αὐτοῖς ἵνα ἀναπαύσωνται ἔτι 

: ὦ 
δα τὰ 
ἰϊ. 29, Αοἰδ ἱν. 24, Ὀἱά. χ. 3, Πδῃ. ἰἰ1. 37, ἰχ. 8, εἰς. 

3 Υ]οΒΩ αὐ 2. κἰΐ, 4, 5. 18. α, Ὅεαι. χχχίΐ. 43, εἰς, 

δᾶνς βυβετεά", οι ἐκδικεῖν αἷμα οἵ. 
Ὀἰεοπθεσροτβ ϑγιΐζορε Ἰηβονέῤί. Οναδε. 
81615 (τ, οεηῖ. 4.0.) ἵνα ἐγδικήσῃς τὸ 
αἷμα τὸ ἀναίτιον, εἰς. ; ἕος ἐκδ. ἐκ. (-- 

) οἵὨ νεπρεᾶπος, ο΄. Τυκε χνὶϊ!. 3-8 
(ἀπὸ), ἃ οἶοβε Ῥάαγα]]εὶ ἰπ τπουρῆε, που ρα 
τη ΐ8 ραιπεῖῖς, ἱπηραῦεηι τΠἰσϑὶ ἴοσς δοοά- 
σενεῆρε, νϊο δῶ8 “ἴδε 1} ἀτίἔε οὗ 
Ῥϑβ. χοῖν. θεῖον 1ε (ϑεῖννγη) 18. ἱπέεσίοσ 
Ὡοῖ ΟἿΪΥ ἴο 1 Ῥεῖες ἰΐ. 23 δυϊ το τἢς 
δυποριίς ναὶ]. Τῆς εν βῃ δἰμποβρῆεγα 
8 υπτα βία καῦῖο (οὐ. 2 Μᾶος. νἱϊ. 36; αἶδο 
Ὁ εἰββπιδπη 8 Πἱολέ υονι Οςέεη, 312 ἴ), Ὀυς 
118 ἀοε58 ποῖ πιεδη (δὲ (Πξ Ὲ νγ88 
ΤΠοΟαβδαυ ν υυειτἴεπ Ὁ ἃ εν. [ἷῖπ τῃδί 
ςᾶβε ψε βῃουϊὰ πᾶνε Ἔχρεοῖςὰ βοζῃδ 11- 
βίοη ἴο ἴπε νἱςατίουβ, δἰοπίπρ ροννεσ οὗ 
ἴδε πιλτίγτδ᾽ ἀεί (Κ. Κ. 181. ΤΒἊε 
Ρτορβεῖ εν ἀεπεῖν δπιϊςιραϊεᾶ ἔωσίμετ 
Ῥειβεουζίοη, εἰπος δε ψτοῖα οὐ ἴδε 
νεῖρε οὗ (πε επά ρτγεοϊρίιδιεά ὃν {πε 
Ῥουιϊτδηὶς Ροϊου (οἷ. οἡ ἰΐ. 13). 5υςῇ 
Ῥετςϑεουτκτίοη ἕο ]οννΒ πδίυγαὶ ἀϊδευσθαηοαβ, 
88 ἰπ ἴδε βυπορίίος δροοδίυρβε (Μαῖίι. 
χχῖν. 6-7,) 21 2), θυΐ τῃ6 οὐπίης οὗ τπ6 

Ἢ βεδ] 18 ἰδκεὴ ἴσοπι ΕἘποοῦ, ψῃεῖα 
(χιν!1.) τη ῥσάγεσ δηὰ Ὀἱοοά οὗ ἴδε πιᾶγ- 
ἔγτοά βαϊπίβ “ σγίβε ἔγοπὶ (πε καῖ Ὀεΐοσε 

ες Τυοσὰ οἵ ϑρίγιῖβ," ψῃι]α τς δηρεῖβ 
τεὐοίος τῃδι βυςἢ Ὀϊοοά π48 ποῖ Ῥεεη βῃδά 
ἴῃ ναΐη. [π Επῃ. χονῖϊ. 3-5 πε ῥγᾶγεῖ οὗ 
τῆς τρμέεουβ ἴοσ νεπρεᾶηος ονεσίδεβ 
«δεῖς ρεγβθοιοσβ οἡ ἴδε ἀδγ οὗ ̓ υάρτηεης 
ψ ἢ ψοε] ἰββιιεβ (χοῖχ. 3, 16). ““ῬῪετ- 
δἰβὶ ἰῇ ὙΟῸΣ ΟγῪ ἴοσ Ἰυάρτηεηξ, δηὰ ἰξ 5.41] 
ἄρΡρεᾶσς υηΐο γοῦ ; ἴογ 411 γοὺς ἐγίδυϊα- 
τίου Ψ1}} Ὀς νἱ βίο οἡ τῆς τυ ]εσβ, ἀπά οἡ 
411 τπεὶς Πεῖρεσβ, δηδ οὐ ἴδοβε ψῇο 
ΡΙυπάετεὰ γοι᾽" (εἶν. 3, ο΄, χχίΐ. 6, 7, 
ψ Βεσε ΑΒε] 8 βρίτὶῖ ςοπιρ[δὶπβ οὗ Ὁ δὶῃ).-- 
κατ. κιτιλ. αἰναυβ ἰπ Αροσδῖγρβε ορ- 
Ῥοδεάᾶ το ἴδε ϑβαϊηΐβ, δἰπιοϑὲ 28 "ἴδε 
ψνοσὶἀ το “τῆς ρίουβ᾽᾽ ἰπ τηοάεγη ρῆσαβε- 
οἷοσυ. Τῖθ ὑϑᾶρα ἰβ ἰαγρεῖν ρδᾶγβ]]ε]εὰ 
ὮΣ τῆλε οὗ πε Νοδοδίς ἱπιεγροϊδιίοηβ ἴῃ 

ὭΟΟὮ (βες ΟΒδτεβ οἡ χχχνυ. 5), ἤεσα 
τῆς ρῆγαβε δδβ οἰἴπει υπέλνουγαν!ς οἵ 
πευΐγαὶ δββοςοίαϊίοπβ. ἅγιος Πεῖε (848 
]οδη χυϊϊ. σὰ τὰ Ὠἱὰ. χ. 3, πανάγιος ΟἹ ἐπὶ. 
Ἐοπ,. χχχν. 3, ᾿νἱϊ!. 1) Δρρ] ες Ὀγ ἃ ςοπι- 
Ῥατζαι νεῖν τῶσε ὑβᾶρε (1 Ῥεῖεσ ἴ. 15 δπά 
Ἄρος. ἱν. 8 θεὶπρ ἀερεπάεπε οη Ο.7.) ἴο 
αοά, ψῆοβε ἱπίεηβε ΒΟ πθ88 τοῦδέ ὃς 

χὰ Κίηχε ἰχ. γ, 2 ΟΒσου. χχίν. 22, ἡΓὶ.. δ. ἱ.. 
ὅλ Ομεου, καῖν τα ἐς ΜΕ 

ΠῚ μερλῤε φάνη το τῆς εν] δπά Ἴοπέγαάϊο- 
εἰοπβ οὗ τῆς ννοτ]ὰ (ΤΊ ἰι8, 9-11). 

ψες. τσ. ΤΒςἊ νδῖῖε τοῦς δδβδίρτιεά ες 
(ΒΙ288, 8 32, 4) οὗ ἴπεβε πιδσίγτ- βρί σι ῖβ 28. 
ἃ Ῥ]εάρε οὗ ἔυμτυτε πὰ ἤπα] ρίοσυ (νὶϊ. 9) 
δηὰ ἃ οοηβοϊἑηρ ὑσοοῦ ἔμπας πο ἠυάρτηεηξ 
ἀνναιτοὰ ἔπ επὶ (χχ. 4-6), ἰ5 ἃ ἑδνουτὶϊς ρἰξ. 
ἴῃ τς ]ενίβῃ πεανεὴ (οἷ Ἐποο Ἰχιϊ. 
15 ἴ,, δῃὰ 46. 15α. ἰχ. 24 ἴ). Τῇε ἱπέογ- 
τηράϊαίς βίδίε ννὰ8 ἃ τυ ἀεραϊεά αυ68- 
εἴοα ἱπ δροοδίγριϊς Πτεταΐυγε, ἀπά δεῖν 
Ομ τ βείδη ᾿βουρῆὶϊ βυςσίυδίεβ Ὀεΐψεεη (Πα 
ἰάεα οὗ ἃ ρζονίείοῃδὶ ἄερτεε οἵ Ὁ]188 (48. 
δεγα δηά, 2.ρ., ΟΙεπι. Εοτα. ἱ. 3, “ἴδοβα 
ψν 80 Ὺ οὐδ ρτᾶσς μανα Ὀεεη ρεσίοοιςα. 
ἴῃ ἰονε ροββεββ πε ρίδος οὗ (δε ρίουβ, 
δηὰ {ΠδῪ 8841] Ὀς πηδηϊ εβίοά δἱ ἴῃς νἱδιτ- 
δἰίοη οὗ αοὐ᾽Β κίηράοτῃ " δπά ἃ ἀϊτεςῖ, 
011 ἐπίγαπος ἱπίο πεανθηΐν τίνι] ρεθ.--- 
εβρεοία!ν, του ρῃ πείτπεσς υπίΐοστων ποῦ 
ἐχοϊυδίνεῖν, τεβεγνεά ἴοσ (ΟΙ ἐπ. 
Ἐσοτ. ν., Ῥοϊγίκ. αὐ Ρλὶϊ. ἰχ. 2, Ηςὗ. χιϊ.. 
23, εἴο.); οὐ Τιτυ8, 44- 6. Α ςορηδία 
ἰάδθα ἰβ στερτοάδυοβὰ ἰῃ ΑἽςε. 1ςα. ἰχ. 6 ξ,, 
ψνὮοσα ἴῃ τῆ βενοηίῃ ἤδάνθη Αδοὶ, Εποςἢ, 
δηά τῆς [εν 88} Βα 1 8 ἀρρεᾶσ 411 οἱοιῃπεά 
“ἴπ τῆς ψατπχαηῖβ οὗ ἔπε ὕρρεὶ ψοσὶά "" 
(..6., ἰπ {πεῖς τεϑυτγεεοιοη-  οα168) θα ποῖ 
γαῖ ἰπ Ἀ11] ροββεβϑίοη οὗ τῃεὶς ῥγίν: ]ορεβ, 
ποΐ γεῖ βεδίεὰ οἡ {μεῖς [ἤσομοβ οἵ ψεᾶς-. 
ἴῃς δεῖς Ἴσονντιβ οὗ ρίοσγ. ὙΠεδβε ἃσε ποῖ. 
{πεῖτα, 111 ΟἿ τῖϑὲ ἀδβοςπάβ ἴο ελγίῃ ἀπὰ 
δβοεηδβ ἰο μεάνβη δραίη.---"απᾶὰ {πεν 
Μετ (οἷά ἴο τεβὲ (οσ νναίξ αυΐει!γ) ἔοσ ἃ 
1π||6 ν811ε γεῖ,᾽᾿ 28 ἴμεν μδά Ῥεεπ ἀοίηρ 
{11 (6 βυσοεβδίνα βῆοςκϑ οὗ ργονίδεπος 
βιίγγοά {πεπὶ ἴῸ ἀπ ουϊρυγϑί οὗ εαρεσ ἀπά 
ΤΕΡΙΟΔΟΏΣΩΙ πιο ραϊτίοη. ΤῸ τεβί ᾿τρ 168. 
ἴο οελβε οσυίηρ ἴοσ νεηρεᾶηςσε (ςγ, ἷν. 8). 
απδτεσ (11. 60) οἰϊε8 ἃ σαριηὶς ἰγδάϊείοῃ 
δαὶ τῆς πιεββίδῃ νου ὰ ποῖ σοπὶς πὶ 

811 δου]8 ἱπ ἨΔ (Δη ἱπίεσπηθάϊαιϊς τεβείηρ-- 

Ρίδος οὗ ἴῆς ἀεραγίϑ }) ψεῖς οἱοιβεᾶ 
ντἢ Ῥοάϊεβ. ἕως κιτ.λ., (18. 18. οἰοδβεϊ 
δηὰ ουτίουῖν τεργοάδυςοά, ποὶ 80 τπῦῦς 
ἕτοτι ἰάδαβ ργεβεγνεὰ ἱπ ἴπ 6 σοπίε ρΟσΆΓΥ 
Αροο. Βᾶσ. χχίϊϊ. 4, 5 (ψῇεσε ἴῃς επὰ οὗ 
με ψνοσ! ἃ σοηλεθ ἤεη ἴπε ρῥγεάεϑιποά 
πυχηθεςσ οὗ ΒυπΊᾶη Ὀεΐπρδ 18 ϑοτηρίεῖε 88. 
ἔτοτὰ τῆς τεϊϊρίουβ τγδάϊείοη αἰβὸ ἐπ 
ΟἸ ἐπι. σπ. 11., 1χ.ν δέῃ (ἀῤοῖ: ἷ. 45)» 
δηὰ {δε Τοηίειηροσασυ 41 Εϑάγαβ (ἷν. 
36 ἢ, ᾳυοηίαπ) ἴῃ δβίδίετα ροπάεσδυϊξ 
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χρόνον μικρόν, ἕως πληρωθῶσιν καὶ οἱ σύνδουλοι υ αὐτῶν καὶ οἱ Β Νοιο 

“ ἀδελφοὶ ἢ αὐτῶν οἱ μέλλοντες ὁ ἀποκτέννεσθαι ὡς καὶ αὐτοί. 
Καὶ εἶδον ὅτε ἤνοιξε τὴν σφραγῖδα τὴν ὄκτην᾽᾿ καὶ 
ἐγένετο, καὶ ὁ ἥλιος ἐγένετο μέλας ὡς σάκκος ὅ τρίχινος, καὶ ἡ 
σελήνη ὅλη ἐγένετο ὡς αἷμα, 13. καὶ οἱ " ἀστέρες τοῦ οὐρανοῦ 
ἔπεσαν εἰς τὴν γῆν, ὡς συκῆ βάλλει τοὺς “ὀλύνθους αὐτῆς ὑπὸ 

ἀνέμου μεγάλου σειομένη᾽ 14. καὶ ὁ οὐρανὸς ἀπεχωρίσθη ὡς 

ἔοτγτα, ὦ... Ἡοϊδίης, ᾿ 
Ῥίο ἡ παν ἢ 217. 

Ε ἅπ. λεγ. Ν.Τ. 
168. χὶϊ 

τορεῖ. οἵ 
12. ἔδυ. 

χ. 21. 
ὁσεισ᾽ ας ς Εὶ 

μὸς μέγ 5 Ὁ ύμοις 
δ (-- 
ξεϊϊον οὗ 
ΒΔτς 
τεϊϊ σίουδ 
ςοπηἢ- 
ἷ ἢ ἊΝ 

ἃ δη Αεοῖϊς 
6 νἱϊί. 5, χὶ. 13, χνὶ. τ8, Μαιῖ. χχίν. σ, 4 Ἐδά. νἱ. 4, ΑΡ. Βασ. ἰχχ. 8, 

Η το, ἷ. 3, 106] 11, 4, το, 30-3:. Μαίί. χχίν. 29, Αδβ. Μοι. χ. 9 ἔ. 
8 [68. χχχίν. 4, Εσεῖ. χχχὶ. γ.8, ᾧζ. 815. Οὐ. ἢ). 82, νἱϊϊ. 238, 413 (190). 

ΔΈΟΣ πλη Ατσοῖδ.) σοδά πλ' ν (40, 20, νρ., 8., Ογρσ., Βς., Ὀὔβε.. προ ΕΙ ) ἡρωθωσιν ( 9, ν δ᾽ ἌΝ Ἐ- Ὀδδβ 
ΠΝ 
ἩοϊιΖη,.). 

ϑδεουΐα εἴ πλεηβυγα τηεηβυσαυϊ (ει ροσγα 
εἴ ποη σοσηγηουϊί πες δχοϊίδυϊς, υϑαυοάσπι 
ἱτηρεαῖυς ργαθάϊοίδ πηεπβυγα.. . . φυδηο 
ἰταρ] βῖυβ διοσὶς πυπηδτιιβ δἰ πΊ ] πὶ τ ΟὈ 5) 
ὙΒΙΟἢ τΠῖπκΒ ποῖ οὗ τηδηκίπά Ὀυϊ οὗ ἴῃς 
τἰρδίεουβ (Δ ΑΡοο. Βᾶσ. χχχ. 2, δηὰ 

εὉ. χί. 40). ΎΤδς δἰπιοβρῃεγε οὗ [ἢ 18 
Βεϊϊεῖ ροεβ δδοῖ ἴο ἴδε ἤτϑί σεπίυσυ Β.0., 
85 ἰπ Εποςῇ (χἰνιὶ., εὐ, ἰχ. χχὶ!.) “ δηὰ ἐῆς 
Ὠελγίβ οὗ ἴῃς ΠοΙ͂Υ ννεσες δ11εὰ στ ἴον 
ἐμαὶ τῆ πυπιροσ οὗ τἰρῃίθουδηεββ δά 
ἄτανπι πίρῃ, δηὰ τῆς ργᾶγεσ οἵ τῆς σίρῃι- 
ξοὺβ ννᾶβ δδασά, αὐ τῆε Ὀϊοοά οὗ τς 
εἰρῃίεουβ τεαυϊτεά, Ὀείοτε ἰἢς Ιμοστά οὗ 
ϑρίτῖβ᾽" (οἷ Ὀείονν, “ἢ. χί. 16 ἢ). Τῆς 
1πουρδς 18 τερϑαϊοὰ πῃ ΕΡ. [υρά. ἔτοτῃ 
ἐπὶβ ρδββαρῈ (" ἀδ Ὁν ἀδν (οβὲ 8. 
Μετ νου ψεσε βεϊζεά, Π]Π ρ΄ υρ {πεῖς 
ΠυπΊρεσ, 80 (μδὲ 411 τς Ζεδίοιιβ βεορὶς 
δηὰ ἔποβ6 [σου ρἢ νοπὶ οὐγ αἴδίγϑ Βδγα 
μαά θδεῃ εβρεοίδ!ν εβιδ ἰδ, ννεσε 
οοἸϊεςιεὰ ουξ οὗ ῬοΙΒ σπυτομεβ᾽". [ἴ 
δδὰ ὃθεεη αἰγεδὰν ἀενεϊορεὰ οἰδετινῖβε 
ἰπ 41} Εδβάγαβ ἱν. 35 ἢ, ψἤεσε ἔπε β6ογ᾿ 8 
ἱπχραϊίεπος ἴοσ {πε δπὰ 18 τευυκοά δπά 
οὐδ ρτεδῖεσ δβάρδγῃςβ8 δββεγίεὗδ, “ἱά 
ποῖ πε βου]β οὗ ἴδε τρῃίεοιβ ηισβιίοη 
τπυ8 ἴῃ {πεῖς ομδτηθεσβ, βαγίηρ, ᾿Ηον 
Ἰοηξ ἅτε νγε 8111} ἰο βίδυ Βεσζε ἡ εἰ σαδηὰο 
υεηΐεὶ ἔγυςίυβ ἄγεδε πηεγοθάϊβ ποβίγαθ᾿ 
Απὰ τὲ δγοπδηρεὶ ]εγετηῖ οὶ δηδυνεγοὰ 
ἐἶεπὶ δηά βαϊά, ὁ νΝΏ πη τπῸ πυπροσ οὗ 
γουτγ ἔθ! !οννβ ἰ8 οοπιρί εἰς᾿." ϑυδβετυτίηρ 
Τηλγῖγτβ ἕος 1ῆς γἰρῃίθουβ, (πὶ αὐΐθοσ οὗ 
οὖν Αροοδίγρβε 5 ἜὌχρίοἰϊεά ἴῃς ἰάδα 
1δυ8 ἐτΗΣΣ ἴο Πίπιὶ 88 4 ἄενουῖϊ ἴεν; 
ἢ8 ἄσϑε ἔουσ ν᾽ δίοπβ οοπλς πιδίην ΤὨγσου Ρ ἢ 
Ζεομπατγίδῃ ; ἔος ἴῆς ποχὲ ἢε δάδρίβ {Π18 
Ἰδίες ροβιί-εχί!ς ποϊΐΐου. ὍΤμςε Νετζοηΐο 
νἱοιπι8 ἀπά πεῖς ἔεί]οννβ οσουρίοα πῃ ἰδ 
τηϊηά τῆς ρίδος Β|1εὰ ὃν {πὸ εαεὶν 1 εν 88 
ϑδϊηίβ ἴῃ τῆ6 τενεγεπὶ τερασζὰ οὗ ςοπίβηι- 
Ῥοτδῖν [ενγθ. Α8 Κξεηδῃ ποιίςοςβ (317 ἢ), 

. ὅν», Β8.) [πληρωσωσιν ΡΟ, εἴς., Τί,, ΑἹ, Τὰν, 

«ἰδ (πἰτδὲ ἴοσ νεηρεᾶπος 88 ἰπ (ἢς 
αἷν αἴες Νεῖοβ ἀεαί!, ββαγεὰ ενεπ ΌῪ 
Ἐοχηδηβ; οπς ἰερεπὰ (5υεῖ. Νέγο, χὶνι., 
Πῖο Οδββ. [χἰϊϊ. 28) ἰοϊἁ ὕονν, 48 Νεῖο 
Βεὰ το Β[8 ἴδβὲ τεϊγεδι, ἀυσγίηρ ἃ ἰμυπάετς- 
Ῥεδὶ ἴῃς βουἷβ οἵ δἰβ νἱςεἰπη8 Ὀυγδί ἔγοπὶ 
ἴδε δαγῖ ἀπά βυηρ {πεπιβεῖνεβ ὕροῦ 
δίπι.---Αϑ {δε βαίεϊυ οὗ ἴδε ρηῆγβίοαδὶ υπὶ- 
νεσβα τοϑίοά οὐ ἴδε βαίεϊν οὗ ἐπε τίρδι- 
δουβ, δοοοτάϊηρ ἴο ἴδε [εὐνίβῃ ποιίοη, 8ὸ 
ΔΠῪ τ ΆΞΒΔΟΤο8 Οὔ Πε ἰδίίεῖ δί ὁπος δες 
πε βιίδΌ! ν οὗ (86 ψοτὰ, Ηεπος ἴδς 
βευεξηςε οὖνν. 11 ἀπά 12 ζ. Τοζα ἰβ πο 
δίπε τμδὲ [8εβε ρῃγβίοδὶ δϑογγαιίοηβ ννεσε 
τετηροσαᾶσυ. Ὑεῖὶ ἴπ6 ἐο]οννίηρ οαἰδβίσο- 
ΡΒ 68 (ν1ϊ. 6) Ρ᾽δίη!γ ργοϑαρροβε ἃ υηΐνοσβε 
1ῃ 8 ογί γί παὶ ἀπὰ πογπλαὶ σοπάϊτίοα. [ε 
ἁἀερεπάβ ὕροη τμ6 πεοτΥ δάορίεά οὗ 186 
Ῥοοῖκς ψνβεῖμες 1818 Ροϊῃῖβ πλεῖν ἴὸ βυς ἢ 
ἀἰβοσεραηοῖεβ 88 ἅτε ποῖ ὑπζδτη πᾶσ ἴῃ 
Ἰεοσαΐατα (εβρ ες! ἱπιαρσίπαῖνε [ἰξετα- 
ταγε), οὐ ἴο τεοδρίτυ]διίοη, οἵ το ἴῃς ῥργε- 
8εηςα οἔ ἀϊετεπί δβουγοαβ. 

νν. 1τ2-17. Τῆς εἰχέλ «εαἱ οῤεμεά (εἶ. 
Οεαβμαννβ ΤῸ ἐδε Ναπιθ οΓ Ἄξεϑδμβ, 22ο- 
234). - 

νν. 12-14. Τε δαγίμαυδκςε (τεβ.), ἀδτ- 
Κεπίηρ οὗ δύῃ ΌΥ δἰπιοϑρμοσίς ἀϊβιυσο- 
ἃποεβ, (νεσρ. Οδογρ. ἱ. 463 ἔ,, Ἰψυσδη ἱ. 
75 ἴ,, 522 ἔ. Οοιηραγα Αββ. Μοβ. χ. 4: 
εἰ γεπιθῦῖε ἕεσσα. ἴσδηυε δὰ ἤπεβ βλ8 
Τοπουϊεῖυσ. . . 801 ποῃ ἀδὺ Ϊϊξ ᾿ἰυπλεη εἰ 
ἷπ ἰεπεῦγαβ οοπυοτγίες δε, εἴς. ; ἴος Βαῦγ- 
Ἰοηίδη δδοκρτουπᾶ οὖ, ϑομιδάδγ,Σ 302 
ἢ), τεἀδεπίηρ οὗ ἔπε [01] πισοῦ 48 ἴπ 8 
τοῖα] εο]ῖρβα (οἷ τεῆ., τε ἀτορρίηρ οὗ 
βίδσβ, (ὃς τγεγπῖοναὶ οὗ ἴδ βκυ, δηὰ πε 
ἀϊβρίδοεπιεπε οὗ πιουπίδίπ δηὰ ἰδβίδπὰ 
(Επ. 1. 6, 8εε Ὀεῖον" οἡ χίν. 20) ἅσε 81] 
τἴηοζς οἵ ἰε88 βιεγεοϊγρεὰ ἐεαίιγεβ οὗ ἴῃς 
ῬἈγβίοδὶ βἰτυδείοη ἰπ δροοαϊυγρτὶς Ἵβομδῖ- 
οἷοξυ, εγε πϑέυγα!!ν (ς΄. 1ο8. Βεἰ!. ἵν. 
4, 5) Δϑδοπῖεβ δηά ἀϊβιογίιοῃβ οἵ {πε υηΐ- 
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Ὁ 7ατοῖν, αι, βιβλίον ἑλισσόμενον, 'καὶ πᾶν ὅρος καὶ νῆσοε' ἐκ τῶν τόπων 
χαχνῇ!. αὐτῶν ἐκινήθησαν 15. καὶ οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς καὶ οἱ ἢ μεγισ- 
ΤΙΝ τᾶνες καὶ οἱ ᾿χιλίαρχοι καὶ οἱ " πλούσιοι καὶ οἱ ἰσχυροὶ καὶ πᾶς 
δεα ΝΟ δοῦλος καὶ ἐλεύθερος " ἔκρυψαν ἑαυτοὺς εἰς τὰ σπήλαια καὶ εἰς τὰς 
κα ἀνίῃ. α5 πέτρας τῶν " ὀρέων, 16. " καὶ λέγουσι τοῖς ὄρεσι καὶ ταῖς πέτραις, 

Ῥατσιβίδη 
ςδίείο (Μαςοάδοςίδο ἰεστο)} τς}. Πδῃ. νυν. 44, ΕΧΧ, Ρε. 50]. ἰΐ. 46. 10 τοῖα ϑεὰ ὙΝ τα; κι: 

ΤᾺ ]ι5.ν. 1. Ὁ τόσο Ἦοϑ. σχ. 8, [34. ἰΐ. σοὸ {., νἱ. τό, Ἐξεῖκ. χχχὶχ. :γ.ε2ο, υὑκὲ χχίϊὶ. 20; 
ἃ ςδεαγαδοιεσί εὶς οὗ (δε ντϊςκεά ἰῃ Επ. χενίϊ. 4, ς. 4, εἶ! σ᾿ ὁ Βος υοοῦ ἴοττω, 
{. Ἠεϊρίηξ, 41. 

1 ΤΏς πασα ρτεῆχεά ἴο νησος ὈΥ 8. Βηηοοίπεβ ουϊ ἴῃς σοπβίςσ. οὗ παν. 

νεῖβε ργεοςάς βοηια ἀϊνίηε ρυηίδμηιεηῖ οὗ 4180 ἴδε ἀρριοδοῖ οἵ ἴδε Ἂεπὰ ἰ8 πεσταϊεὰ 
τῆδη ΛΝ Οεονν. ἰ. δδς ἢ. Υ βίῃρος οὗ πελτὶ δηὰ ἀεβραὶς ἀπηοηρ 

νν. 1:ς-:7. Νοῖς τῆς βενοηΐοϊά ἀεβδοσῖρ-ὀ ἴπς ἱπῃαδιιδηϊβ οὐ τς εαγί, ψνδϊε ἃ 
ὕοη οὗ τῆς εβεοι ργτοάυςεὰ οὐ δυτηδηϊΥ 
χίχ. 18, ς7. χὶτϊ. σ6), πε Βοπιδη χιλίαρχοι 
τα [Πδυπ1), τς τίς εβ πὰ σϑπκ οὗ πιεῃ 
ἰσχ. ἃ ἀγατηδλῖϊς ἰουςἢ -αὶ ἀεῆδληι δυϊ ποσίν, 
᾿κε Μτβ. Βγονγηίηρ᾽ Β Ἰυυςἰξετ : “ βίγσεηριτῃ 
ἴο Ὀεμοϊὰ πὶπι δπᾶὰ ποῖ 'νογβῃϊρ δϊπὶ, 
ϑιγεηρίὰ ἴο ὃς ἰπ (δες υπίνετβε ἀπά γεῖ 
Νείίπες αοἄ πος οὐ δ βεγνδαηῖ᾽"; βδ6ὲ 
εβρεςίδ!ν 8. 80]. χν. 3, 4), ἴδε ἀϊ8- 
Εποϊίοη οὗ βἷανεβ ἂπὰ ἔγεε 8ἃ8 ἃ ρᾶβϑῃ, 
Πανὸς 48 Ἅπ ἱπίοσηδὶ ΟὨσίβείδη, ἀϊνίβιοη; 
8130 ἴῃς ραϊητίηρ οὗ ἴδε ρδηὶς ἔτοπι Ο.Τ. 
ταοάεῖβ (τε .). ΤΒοοε ννῆο ἅτε πονν ἴῃς 
οδ)ες(8 οὗ ἀγεδά, σοννεσ ἂπά ἢν ἴο ἴῆς ογᾶρβ 
δηὰ οἀνε8---ἃ σοτηπΊοη βαηςίυδγυ ἰῃ ϑυτία 
(υ΄. ἱπεγοά. 8 8. Μς. θου μεν ἀεβογιθεβ 
ἃ πιεϊεοτίς βῆοοκ ἰῃ δα ἴδυβ: 
“ἃ τπυπάετ-ἀΐη τεδβουπάςἀ τηλγνε! οὐδ ν 
«σου σὴ τῆς νναβδίες πιουπίαϊη δον ὑδ; 
͵τ βεεπιεά 48 16 1818 νου] ννεπὶ ἴο ψντγαοῖς. 
κνν Ὑδα πιοϑὲ ἴῃ ἔπε της} 118 ψετε οὗ 
ορίηίοη παῖ ἃ "βίαγ'᾽ μαὰ ζἔδι]εη᾽" (Αγ. 
ες. ἰ. 462, 463). Τῇε Ηοβεδῃ οἰϊδιίοη 
(". ]6τ. νι]. 3) Πεζε, 88 ἐπ ἴψυκς, ρίνεβ 
Ῥοννεγ εἐχργεββίοη ἴο ἴῃς ἀγσεδὰ ἔεϊξ ὉῪ 
ἂπ ενὶ] οοπδοίεηςε ; ἐνδη (ῃς βυνῖπ ἈσΌΩΥ 
οὗ θείης στυβῃοὰ ἴο ἀεί ἰβ ὑργείεσαδὶε ἴο 
Ῥείπᾳ ἰεθ ἕδος ἴο ἕλος νι ἴδε ἱπάϊρπα- 
τίοπ οὗ δῃ ουϊγαρεά αοὗ. Τὸ βίαπά . 
1κυκε χχί. 30) ἰδ ἴο ἕλος αυἱϊειγ ἔπεα 
Ἰυάρπιεηι οὗ σοὰ (τ Ιοἕη [1. 28), νυν ἢ 
18. ἱηροβϑίδὶς Ἴχοορὶ δῇεσ ἃ ἴἶἰπ πο ἢ 
[8ι88 τεβοϊ υἱεὶν 8 118 στουηᾶ (ΕΡΗ. νἱ. 
13) πλά τελοιίοη ἀπά βεσνοὰ αοὰ (Αρος. 
νἱ. το, 11). Τῆς ρδηὶς οἵ κίηρϑ, εἴς., 8 
ἰᾶκεη ἴσοπι (ῃς ἀεβοτίριίοη οἵ τῆς Ἰυάρ- 
τηεηΐ ἴῃ Εποοῦ [χίϊ.-᾿χὶϊὶ., τ ῆοτε δεῖοτα 
ἴῃς ἴῆτοης οὗἉ πιεββϑίδῃ “τῆς πιὶρ μεν δπὰ 
ἴδε Κίπρβ᾽ ἰπ ἀεβραϊσίηρ ἴεσσοσ βεεῖκ 
τερεηίδηος ἰῃ νδίῃ ; “"δηὰ οης ροσίίοη οὗ 
τδεπλ Ὁ} Ἰοοκ οα ἴδε οἴπες, δἀπὰ πεν 
ΜΠ ες ἰεττίδεά, ἀπά ἐμεῖς σουπίεπαπος 
ὙΠ (211, ἀπὰ ραΐῃ νν}}} βεῖσε {πεπλ," δὲ 
τῆς εἰρῃι οὗ πγεββίδῃ. [ἢ Αρος. Βαζγ. χχν. 

αἰ πιϊ ας βίγεββ 7118 (1π 858Ρ. νί. 1-9) οῃ 
Κιηξβ, εἰς., ἂδηὰ (1 Επ. χχχῆϊ.-᾿χχί.. 
Ἐηεγα ἢ γ) οὐ τἢε φαγί Β τυ ]ετα. ὙΒεῖε 

18. 0 παρά ἴο βὺδ καὶ .. . ἀρνίον 
(16) 45. ἂπ εἀϊτοτία! 8 (νίϑοδβες, ϑρίτἴα, 
Νν εγϊαπά, ἀε Εαγε, νὄϊιες, ΡΗςϊάετεσ, νοῦ 
ϑοάςη, Εδυςῇ, ]. ΥΝ εἰ8β8, Βηερε) ; ἰξ πᾶν 
ῬὈς ἃ οἤπαγδοϊεσίβιὶς τους ἀεδίριοὰ ἴὸ 
Ῥοΐπι τῆς ΟἿ. οἰϊδιίοπ ((ος αὐτοῦ ἱπ 17 
οζσ ἰπ χχίϊ. 3 οὔ τ Τῆςββ. {ἰϊ. σσ, 2 ΤΒεββ. 
ἰϊ, τό, 17), ταῖμες [Ὡδη ἃ βοσγί δαὶ οζ εἀϊϊοσίαϊ 
ἰηβεγίοη ἱπ ννδαΐϊ ννὯ8 ογί ρίπαδ!ν ἃ [εὐνβῃ 
βουτος. 

ῪΤῆς ρτεαῖ ἀδν οἵ Οαοά δ ψταῖῃ 25 
ςοπις, δυὶ τῆς δοιίοη ἰβ ἱπιεττυρίεά ΌΥ Δῃ 
“πἰγε-αείς ἰῃ νἱὶ., ΨΏΘΓΕ 88 ἴῃ Χ. 1-χὶ. 13, 
ἴδε αὐυἴδος ἱπίστοάυςεβ δῇ ἱπίεγπηεζζο δ6- 
ὕνθεη ἴπε δἰχιἢ ἀπά ἐπε βενεπίῆ τηετλθεσθ. 
οὗ (ῃς βεσίςβ'. Α Ἵἤδηρε οοπιεβ ονεσς ἴῃς 
βρίσι! οἵ μίβ ἄγσεασηΩ. Βυῖ δἰ πουρῇ τπὶδ. 
οτᾶοϊς ἰβ ἰβοϊδιεά ὉΥῪ ἔογπι ἀπά Ἴοπίεπε 
ἔτοτα 18 οοπίαχί, ἰξ ἰδ ἃ ςοπβοϊ πρ τῆᾶρ- 
βοάν οἵ γταρίιγε ἀεείρηςά ἰο γεϊϊενε τῆς 
τεηδβίοη ὃν ἰδίως τῆς εγεβ οὗ τῆς (αι τπ δι] 
ονεσ ἴδε ἔοαπι δηὰ γος κβ οὗ ἴῃς γαρὶ ἀβ οὐ 
ΨΠΙΟΒ ἴδε ψεῖε ἰοβδίπα ἴο ἴδε οαΐπα, 
ΓΗ 1 οἵ 011858 ννῖϊςἢ αιναϊ θὰ ἔπετὰ 
Ῥεγοπά. ὙΠΕΥ κεῖ (δ[8 αἰίπιρθς Ῥείογς 
τῆς βενεητῃ βε8] 18 ορεηςφά υἱτῇ [18 ἔγεβῃ 

οἷς οὗἩἨ Βοσζοσβ. Ὑῆε ρδγεῃιῃεβὶβ οοη- 
διδὶβ οὗ νὸ Βεϊεσοζεηεουβ νἱδίοπβ, οπα 
(5.8) ου δασίῃ δηά οης (9-17) ἰῃ Βεάνεπ. 
Ὡς ἔογτηες (ἀπά ἱπάεοὰ {με ὑνδοῖς βες- 

τίοη, οὐ ἴδε ἑστῶτες οἵ 9) ἰδ ἃπ ἱπιρ!!οῖξ 
ὅπδννεῖ ἴὸ (πε αυετγ οὗ νὶ. 17, τίς δύναται 
σταθῆναι; ἰΐ ἰ8 Δη επἱρτηδίὶς ἐταφτηεηὶ οὗ 
δροςαίγριὶς ἰγαάδιείοη, νυ βίο οτὶρί παν 
Ῥτεάϊοιεὰ (γ΄. ΕΖεῖ. ἰχ. σ ἢ) Οοά᾽β βαΐε- 
δυλτάϊηρ οὗ ἃ οετίαὶπ πυπιρεῖ οἵ [εἶν8, 

ἴος ἴο βοπγς οδίδβισορῃς οἵ ᾿υάρτηεης 
“ΟΣ Βᾶνος, βηὰ ἰεἰ 58:10 τς ψἱηάβ οὗἁὨ 
ψαΣ ̓) ὕροη ἴῃς νοκεά, Τῆς Τδδρίεσ 
ἰδ ποῖ ἃ ᾿ἰἴογασυ ἀπῖὶ ἢ οὐϊτοτία] ἐουςμεα 
(ν εγίαπά, Ετδεβ, Βευβίοη, Βδυς ἢ), ποσ ἰ8. 
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“ Πέσετε ἐφ᾽ ἡμᾶς καὶ κρύψατε ἡμᾶς Ῥίμηκο 
ἀπὸ προσώπου τοῦ καθημένου ἐπὶ τοῦ θρόνου, ἀν ἐν 
καὶ ἀπὸ τῆς ὀργῆς τοῦ ἀρνίου, μαλς ἢ, 

17. ἢ ὅτι ἦλθεν ἡ ἡμέρα ἡ μεγάλη τῆς ὀργῆς αὐτοῦ, εὖ εἰς, 
καὶ τίς δύναται 4 σταθῆναι ; " 

ἐαντῶων (0, 38, νᾷᾳ., ὅγσ., 8., Ηαγτη,, εἴς., Τί., Τε., ΝΗ, 8ϑ'νν., Β].) 18. δὴ εγηεη- 
Δαιϊίοη οὗ 
Ασεῖδ., Ρχσ., δοῖ., ΑἹ., νν8., Β8.). 

9.17 ἃ οοπεϊπυδίίζοη οὗ νἱ. (ϑρίεἴὰ). ᾽ν. 
1-8 ἃῖὲ ἃ εν 88 ἐγασπιεηὶ ἰρξοτροταιοὰ 
Ὁγ ἰδς δυΐδοτ, ψῆο υτίϊεβ 9-17 δἰπηβεῖῖ 
80, 4.., Νίδοδει, Ῥβείάετες, ϑοβιιηϊάξ, 
ογίεσ, Βουββεῖ, νοη ϑοάεη, ϑοοῖϊ, ὟΝ εἰ}- 

Βαυδβεη). Τῆς ἴλοὶ ἐπδῖ ἃ βεϊςοϊίοη, ἀπά 
ποῖ ἴῃς νδοῖς, οὗ ἴδε εν ἂς ργεβεγνεά, 
ἄοεβ ποῖ (1ἴπ νὶενν οἵ 4 Ἐϑάγαβ) ὕγονε 
τηδλὲ ἃ [εὐννίβῃ ΟὨ τι βείδη (νό]εσ, ]. ΚΝ εἶ88) 
ταυδβὲ ἤδνε τε ἰ. ὙΠς Βοοπεῖν ἰδ 
ποῖ οτραηὶς ἴο ]οδπ8Β ρύορεζ ουίοοϊ. 
Αδετ νεῖ. 8 δε βῆοννβ 0 δισίμες ἱπίεγεβι 
ἴπ ἴ, ΤὨς νἱπὰβ ἂτὲ πενεσ ἰοοβεά. 
ΤΒε βεδιίηρ ἰΐβεὶ ἢ ἰβ ποὶ ἀεβοσίρεά. Τῆς 
βεδλίεὰ ἅτε οὶ βεδσῆ. Αἢ δρραζεηὶ 811υ- 
δβίοη ἴο {πὶ8 τειηπδηΐὶ ἄοεβϑ οσοὺγ (χίν. 1), 
Ῥυὲ ἰξ ἰ8 τεπιοῖς ; [ομῃ πιδκεβ ποίπίηρ 
οὔ ε; ἀπά τῇς ἀεϊλοπεοά, βρεςΐδ] ομβαγδοίεσ 
οὗ νἱϊ, 1-8 Ὀεσοτηεβ ῥίαϊπες ἴῃς ἕυτίπετς 
νε 50 ἱπῖο (ἢς οἴδοσ ν᾽ βίοῃβ. Τῆς βεδὶ εὰ 
δῖε εχεσηρίεά τηϑγεῖὶν ἔτοῖα ἴδε ρίαρυς οὗ 
τῆς νἱηάβ, ποῖ ἔγοτῃ τῇ; ἄοπὶ ΟΓὁ Ῥεῖδ6- 
ουκίοη (οὗ νος ποτε ἰδ ἢ ννογά Πετε); 
οπς ρίαρυς ἱπάεεά πδ5 εἰ ἴο νουπά, 
1δουρ ποῖ ἴο ΚΙ], τπεπὶ ([χ. 4, 6). ΤΠς 
φοἰϊοςαιίίοη οὗ ἴῃς ἐταρτηθηῖς ἢ ᾿δαῖ 
Ῥιεσθάεβ ἰ8β ῬΡγοΟΌΔΟΙΥ ἄυε ἴῃ ρᾶτὶ ἴο ςεῖ- 
τδὶπ 8 τ} !] δεῖ εβ κα τῆς ΔΙυβίοπα ἴο ἴῃς 
νη (νὶ. 13), πυπηρετίπρ (νὶ. 11), δπά 
ἴῃς 8:88 (νὶ. τ (.). Τῆς τοδὶ ργοθίεγα ἰ8, 
δον ἕδσ ἀϊὰ ]οδη ἰαΐκς [18 ραββαρς [ἰἴεῖ- 
ΑΙΙγ} ὙΠὶ8β γαΐῖβεβ ἰῃς αυεβιίοη οὗ τῃς 
τεϊδιϊοπβὶρ Ὀεΐνψεεη 1-8 δηὰ 9-17; εἰπεῖ 
α) ὈοΙῃ ἃτὲ ἀϊβεγεπε ἔοιτηβ οἵ ἴπε βαπγς 

Ἰεῖ, οὐ (δ) ἔννο ἀϊβέεγεπὶ οἰδββϑεβ οὗ 
ῬεΟρΡΙς γε πηεδηῖ. ἴη τῆς ἔογπιεσ ὄνοηὶ 
(6) οδη ΔΡΡΙΐε8. τδς [εν 88 ογδοῖὶς οὗ 1- 8 
ἴο ἴδε τε] 1 εννβ, ἐ.ε., [6 ΟὨ τί βιίαπβ, ννῇο 
88 ἃ Ρίουβ γεπηηδηΐ τε ἴο ὃς κερί βεουζα 
διηϊὰ (ἢ οοβπιῖς ἩνὨϊτ] ἀπά οσγαβῆ οὗ ἴδε 
Ἰδϊίεσ ἄδγβ οἷ 12-17, ς΄. [1ϊ. το ἀπά τῆς 
οοππηπαχίοη οἱ Νδῆυπι ἱ. 5, 6, αηὰ 7). Τῆς 
ἴεῖσοσ ρ88868 δπὰ ἰοἱ ἴῃς βαϊῃίβ 24τε βεξῃ 
βαῖες οὔ ἴδε οἴδπει βἰάς (9-17). ΤὨΪϊβ ἰη- 
τεγρσεϊδιίοη οὗ Οσίβιίδηβ 8 [πε σεδὶ 
Ιβγδεὶ οὐ Ὁνεῖνας ὑἰδεβ ἰ8 ἑδνουτεά ποῖ 
ΟὨΪΥ ΑΕ ΟἸτιβιίδη ἐπουρμὲ (οἷ τ 
Ῥεῖεσ 1. 1, 148. ἴ. σ, στη. δένει. ἰχ. 17)» 
Ῥυὲ Ὀγ ἴδε ρῥγδοῖίος οὗ [οδη Βἰπιβεῖ (4. ́ .» 
χνί. 4. Ηδετε δ8 εἰβενδεγε ἢ ἴδῖκοδ 

6 οτγίρίπαὶ δηὰ ἀϊβῆουε αντον (ΑΡΟ, πιίη., Με., Ασῃ, Αείϊι., Απά,, 

τὰς ραγιου!αγίβε ἴδῃ α οὗ Πὶβ βουγος 
ἰῃ ἃ ἔτες βυτῃδοῖὶς ἐαβῃίοη ; οηΐυ, ψ Ὡς 
ἴῃς ἀγομαὶς βοεηεευ οὗ 1:-8 βυβῆσεβ ἴοσς ἃ 
ἀεβοσίριίοη οἵ ἴῃς βαΐερυλεάθαά οἡ φλσίῃ, 
Βς ἀερίςῖ5 πεῖς Ῥεδιδβεὰ βίδις (9-17) ἰπ 
ΔΙΏΡΙ ες ἴοσπιβ. ΤῊς ἀεερεῖ ΟΠ βιίδη οοη- 
τεηΐ οὗ ἰδ νἱβίοῃ ἱπηρ]1ε8 ποῖ ἀεἰΐνετδπος 
ἔτοτη ἄδβδίῃ Ὀυϊ ἀεἰϊνεταπος [Ὠτουρσῇ ἀεδδῖ. 
Ηἰ8 βαϊπίβ ᾶγε ποῖ βυσνίνοιβ Ὀυϊ πιδγίυσβ. 
Ἡξεηςος ἴδε οσοηίταϑι Ὀεῦνεεη 1-8 δπά 0-17 
5 οης οὗ ἰδηριᾶρε τδῖδες ἴμδη οὗ ἰεσηρεσ, 
δηὰ ἴδε ἱπηυπηθγαῦϊς πχυϊίτυὰς οὗ τς 
Ιδιίες, ἱποίεδά οἵ Ὀείηρ ἃ βυρρίεσηεηὶ ἴο 
τς 144,)000, ἅτε ἰῆς ἰαῖίος νἱεννοὰ αὖος 
τεῖς πῇ -ἀςδίῆ υπᾶσς ἃ ἀεδηϊίεῖν 
Ομ γβιίδα ᾿ρῆς. Τῆς ΟΟΤ. ἱππάρεσυ οὗ 
1-8 τηδίη!ϊυ Ὀτίπρβ ουἱ ἴῃς ἕδος δαὶ (πε 
τὰς βγδοὶ (6]. νὶ. σ6) ἰβδ Κκποψῃ δηὰ 
πυμηρετεὰ ὃγ αοά; ποὲ οἷς ἰβ8 ἰοβί. 
Τῆς αἰτετηδῖνε ἐΠεοσν (δ) πο 8 ἰμδὲ ἰῃ 
τακίηρ ονεσ {π|8 ἑγαρτωθηὶ δπά δάάϊηρ 
Δποῖδεσ νἱ βίου ]ομη τωεδηΐ εν 8ῃ ΟὨσὶβ- 
δπβ ὉΥ ἔπε :44,0οο. ΤΠςε Ἰδεῖεγ ἰάεπιὶ- 
Βοδιίοη (850, 4.9΄., Ρτίτ., νίοϊ., Η αὐγαῖς, 
ψίϑβοδπες, ϑρίεία, Ηἰσβοδε, Εοτθεβ, Βουββεῖ) 
ἰ8 1ε88 Ῥσοδαδίςε, πόνγενεσ, ἴῃ νῖενν οὗ τῆς 
ξεθεταὶ ἴδποσ οὗ ἴτε Αροοδῖίγρβε (οἷ. 
πίτοά, ὶ 6), ἔοτ ἴδε υϑυ] ραββαρεβ οἰϊεὰ 
88 ὍΡΟΣ (ς΄. ποῖεβ οἡ χίν. σ ἔ., χχί. 12 
ἃηὰ 24) ἅτε ἱσγεϊενδηϊ, δηὰ ψ ἢ ]ομη 
Ῥτίζεὰ τῆς τηλγίγυβ ἰξ 18 ἱπογεάϊδ]ς ἴπδὲ 
9-17 Μγ»8 τηεληΐ ἴο ῥγονὲ [πὶ τπηδτιγγάοτλ 
νν88 τεαυϊγεὰ ἴο δάπγίε ἀεηαϊ]ς ΟὨ τ ϑεῖδη8 
Ἔνεη ἴο ἃ βεςοηὰ ρταΐε διποηρ ἴῃς εἰεςὲ 
Νεἰζβάοκεσ, ΡῬβείδετε), Αἱ ]ενβῃ 
Ὠγίβιίδη ργορῆδὶ πηῖρδς ἱπάεεά, ουὐξ οὗ 

Ραϊγίοιίς ῥγιάς, τερασά (δε πυοίευβ οὗ 
Αοά᾽Β κίηράοπι,Ἠ 88 ςοπιροβεᾶ οὗὨ 121π] 
7εννδ, νἱῖδουῖ Ὀεὶπρ Ρασιϊουϊαγίβε ἴῃ Πΐ8 
Βυτηρδιῃίεβ. Ρδὺυϊ Πίπιβοῖ οπος δε [Π18 
Ὡδιϊοηδ δε νῖενν (στ. ἰχ.-χὶ.), Ῥυὲ ἰς 
ἰ8 ἀουνιδ ἱ{ τὲ τεργεβεηιεὰ δἰ8β Βπαδὶ 
Ῥοβίκίοη, πὰ ἰπ ΔὴῪ οδϑεὲ ἴδε ρεηεγαδὶ 
ςοποεριίοη οὗ ἴῆς Αροοδίγρβε (ψδεῖα 
ΟὨ τ βείδπβ δὲ ἴῃς ἔπιε ]ενβ, ἀπὰ ψδεσα 
Ῥασιουϊατῖϑι ἰαπβύαβο 18 αϑεὰ τηείδρδοτσί- 
οΔΙΪν, ἡυδὲ Ὀεοδυες ἰἰτεγα  γ ἰδ ννᾶ8 οὔβο- 
Ἰεῖς) 6118. οὐ {πε σοῖς ἰῃ ἕδνους οὗ τπ6 
νίενν [ῃδὲ 9-17 τεργεβεηίβ 1-8 σεδὰ ἴῃ τὩς 
Ἰίσιις οὗ ν. ο (80, Ζ4.5..,ὄ ἄς Ννεῖϊε, Βτυδίοη, 
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δἴη δηοι 
{ΠῚ 

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ νι. 

ΙΙ. 1. Μετὰ τοῦτο εἶδον τέσσαρας ἀγγέλους ἑστῶτας ἐπὶ τὰς 
Τίαπικει τέσσαρας γωνίας τῆς γῆς, "κρατοῦντας " τοὺς τέσσαρας " ἀνέμους 

8ις “1. τῆς γῆς, ἵνα μὴ πνέῃ ἄνεμος ἐπὶ τῆς γῆς, μήτε ἐπὶ τῆς θαλάσσης, 
Ὁ ]ες. χὶἱχ. 

36, Εσεῖκ. 
χχχνὶϊ. ο, Ὀδῃ. νἱὶ. 2. 

Ῥοεῖες, ὟΝ εἰ!βδυβεη, δηὰ Βιδεσρίονο: ἀκι 
κναάἀφηολγίσἐσπέμνι, 1ρ4 [.. γ, ἴᾶς 

ἐἐσιμμοι ἀεβογρείοη οὗ Εν ΟἾ ΟΒσί9- 
ἴδῃ ἰῃ ν. 9 ἰβ βρεοΐ βοδιν δρρὶϊεὰ ἰπ νἱΐ. 
14 ἴὸο τῆς εαπάϊδαΐμα πιαγίγγμνι ἐχεγοίέμς. 
Ἡεῖε δ8 εἰβδεννβοσε [οδη Ἀρραγεηεν οοη- 
ςεἶνεβ ἴῃς ἤπαὶ ἰτίαὶ ἰο Ὁς 580 βελγοδβίηρ 
δηὰ εχίεπεῖνε [μαὶ ΟὨ τί βεϊαπβ τν}}} 411 Ὀς 
ΤΑΔΙΥΓΒ ΟΥὍἨ Ή Τοηίξββδοιβ. Τῆς νοπάεγίυϊ 
ϑεαυΐν οὗ 9ρ-17, Ψοθα ἔστ τῖϑεβ ἀρονς 
ἐϊ8 ογιρίπαὶ βεϊτίηρ, τεφυίγεβ ΠῸ σοτηπιεηΐ, 
[τ τπιονεὰ Κεπδη ὡς 480), δέϊες οσγί εἰςὶ8- 
ἴῃς “16 σοηίους τηεβαυίη" οὗ ἴἢε Αροοᾶ- 
'γρβε ἰῇ ρεηεζαῖ, ἴο γεὐοῖος ἴῃ τῇς Ῥοοῖκ᾿ Β 
“ὁ ΕΥτΊ  ] 108] ἐχργεβδίοη οὗ ἴῃς Ἵοαγάϊπδὶ 
τἰποῖρὶς ταὶ σρά ἰδ, ὈυΣ δῦονς 41] (δαὶ 
ς “λαϊϊ δε. Νο ἄουδι ΡΔυ] ρυῖ ἰξ Βείίες 

Ψ Βεη Βς δβυπηηδὰ ὑρ ἴπς ἤπ2] ροαϊ οὗ τς 
υηίΐνετδε ἴῃ ἴπ656 ψνογάβ, ἐλαέ Οοά νεαν δέ 
αἰ! ἐπ αἰϊ. Βυῖ ἕο ἃ ἴοπρ Ὡς γεῖ πιεα 
1 τοχυῖγε ἃ αοά ννο ἄννε}}8 νυ τΒ ἐπὶ, 
δυτηρδίῃἶβεβ νν ἢ {πεῖς ετίδἱβ, 16 πλὰξ] 
οὗ τῃεἰτ βίγυρρίεβ, ἀπά τούῤῥος αἴσαν δυο 
ἐεαν ἥγονι ἐδιεῖν 4γέ5." 
Οβάρτεβ Ν]].- νεῖ. 1. ΑΒ οἡ ἴδε 

βυπορίῖς βομεπὶ (Μαῖί. χχίν. 31), ρῃ γϑίοδὶ 
φοηνιυϊβίοηβ δηὰ δυπιᾶπ ἰειγοσβ ἂτς ἔοϊ- 
Ἰονεὰ ὃν ἃ ρᾶῦυβε ἀυτίηρ ν Ὡς τῃς 
βδἰπίβ ἂγε βεουτοά, [1 18 ἱπιροβϑίδίς δηὰ 
ἱσγτεϊενδηὶ ἴο ἀεϊεγηίπε ννμαῖδος τῆς ννἱη ἀ8᾽ 
ὈΙλβὲ ἀπά τε δβεδιηρ νεῖ αἰγεδὰν Ἵοη- 
)οἰπεά ἴῃ ἴδε ἐγαρτηδης ογ ογὰὶ ἰγαδἰ τἰοηβ 
ΨὮΙΟΒ αν Βεΐογε τι 18 δἀϊίοτ, οὐ νβεῖμποτ 
ἐπεὶς οοτηρίηαϊίοη ἰβ ἄυς ἴο διἰπιβεῖξ, 
ΤὮεΥ τεῆεςι τΒς ἐγαάϊτίοη ἀπάετὶ γίηρ τἰῃς 
βυπορῖίς ἀροζδῖίγρβε (Μασὶς χιίϊ. 24-27, 
εἴς.» ζ΄, Αρος. νὶ. 12-ν|1. 3), θυξ Πεῖς τῇς 
βαίεχυδτΊάϊηρ οὗ ἴπε εἰεοξ σοπιδβ Ὀεΐοζγα, 
ἰηϑιεδλὰ οὗ δἴϊοσ, ἴἰῆς δάνεηϊ, δηὰ πὸ ἕους 
νἱπάβ ἃτα ἀρεηΐβ οἵ ἀεβιγιοίίοη ἰπβιεδά 
οὗ πεῖς βϑορταρῃίοδὶ ροϊπίβ; βεβί6β, ἰἢς 
τόϊε οὗ τηδββίδῃ 18 οπιϊειεὰ δἱορείμεσ. 
1 18. αδϑυπηεὰ ποῖ τηεγεῖν ἴπδὶ τπεβ6 
δηρεῖβ ἅτε ἴῃς βρίγὶβ οὗ τῆς ἴουτ υνἱπάβ 
(ΖεοΆ. νἱ. 5, ἀπά τερεδίεά!γ 'π Ἐποςῇ, ἐ.}., 
Ἰχίχ, 22, “τῇς βρίγιβ οὗ ἴῆε νναῖεσβ δπὰ 
οὗ τπὸ ψἱπάβ δηὰ οἵ 411] ζερῆγτιβ"), θυὶ 
τιαῖ βοτης οπβεῖ οὗ (ῃς υνἱπὰβ ἰβ ἱπιπιίπεης 
(νεσ. 2, ς΄. Ἐη. χνἱϊτἱ, 22), 48. ραγὶ οὗ [δε 
Βοττοσβ οὗ τῆς ᾿Δϑβὶ οδιδδβίγορῆς (ἴος ρυπί- 
ἔνε νἱπάβ, 8εὲ ὅσ. χχχίχ. Ἀ8» ἘΓΑΥ 
Βἰπιβ ῥγονίπρ ἴῃς εχίβιίεπος οὗ δυο ἃ 
ἐγδάϊτίοη (ο΄. Ῥδη. νἱϊ. 2) βανε Ῥεεη ςοἹ- 
Ἰεοϊεά (οΛ 5. Ο. 323.; 4.06. 246, 247) 
4... ἴτοτὰ 510 11. νἱϊἱ, 203 ἔ,, εἴς,, νεῖ ἃ 

Βυττίοδης ἰ8 ἴο δύνεερ ἴδε εδτιἢ ργενίου 
ἴο ἴδῃς τεδβυτγεςίίοα οὗ ἰὩε ἀεδά ((γεεβ 
δεΐηρ Βεῖε βίηρίε οὔϊ δ5 τηοκῖ 
ἴο ἃ δίογπη᾿ 8 τανᾶρεδ). 11 βύςἢ δ᾽] υβίοπβ 
8:6 ποῖ τῆεσε ἐςῆοεβ οὗ ἴῃς ῥτεβεηΐ μᾶβ8- 
βᾶρε, ἴμεν ψουϊὰ ἀρρεᾶσ ἰο ἱπάϊοδῖε ἃ 
τυηϊεὶ οὗ ἐβομαϊοϊορίςδι ἱγαάϊπίοη δονίης 
Ῥεδίπά πιοῖὲ ἱπηρογίαπε ἰάεδβ. Οὐ δῖα 
τῆς βαϊηῖδ πε ἰγοεβ οὗ αοἀά (Ρ8. 8οϊ. χίν. 
2, 3) πενεσ ἴο ὃς υρτοοϊεὰ Ὁγ ἃ νἱπὰ 
οζς οηβεῖ οἵ ἴοεβ (ἐδέά. υἱῖΐϊ. 6, χνίϊ. 13) ὃ 
τ 18 πο ἰοῆρψες ροββίθ!ε ἴο ὃς βυγε. ἴῃ 
Ἑπ. χνιἱ τ ζ, Ὁγ ἃ βεηι- ΒαδγυἹοηΐδη ἰουςἢ, 
τῆς ἕους νἱηὰβ ὅτε ἰδεπιιδεά στ τῆς 
ἴοαγ ΡΙΠαγβ οὔ τς μεάνεπ δηά τῃς ἐουπάα- 
τἰοηβ οὗ {πε εαγίῃ ; ἴῃ ρος. Βδζ. νΐ. 4, 5, 
ἴουτς ἀηρεῖκ νἱἢ ἸΔπὴρ5 ἀσε τεβιγαϊπθὰ Ὁ 
ἃποίδες δηρεῖ ἔγοπι ᾿ἰρδείηρς τπεπὶ οἷ 
4180 Ε. Βὲ. 5303). Τδετῖα δεοπιβ ἴὸ δῈ πῸ 
ΔΙυδίοη ἴο ἔμ ποιίοη οὗ 4 Ὁ145ι (ἔσγοπὶ πε 
868) 48 ἃ ἔοτπι οὗ πιογίδ] ἕαδε (6.ρ΄., Οεά. 
Οοἱ. τδ59, τ6δο; 7:64, νὶ. 345 [); οη τδς 
οοηΐγαγσυ, ἴῃς ἰάεα ζοεβ Ὀδοῖκ ἴο Ζεςδ. 
νί, 8 (ΧΧ), ψδεπος τῆς ργορβεῖ μδά 
αἰγεαδάν ἀενεϊορεὰ νὶ. 1-8. ΑΒ χίν. σα ὦ. 
ΤΟΟΡΏΪ δηβνεῖδ ἴἰοὸ νἱΐ, 9 ἢ, δο ἴᾶᾷς δΡ- 
Ῥεδίδαπος οὗ υἱἱἹάὰ θεδβῖίβ ουὲ οὗ ἧς 
δειιαιεοά βεα οὗ {με πδιίοπβ (π Ὀδη. νἱϊ. 
1:-8) οοτγεβροηᾶς τὸ ἴῃς βεαυεπος οὗ 
Αρος. νἱϊ. χ-4, δηὰ χίϊϊ. σ ὦ. 

ὙἼὝΠα δαγῖ ἰδ ἃ τεςίδηρυΐλσ ρίδπε ος 
ἀϊθς οὐ νος Ιομπ ἰοοῖβ ἄοννη ἔσοπι 
᾿δανεπ᾿Β ἀοπια γαβιίηρ οἡ ἰΐϊ, ἴο οὔβετνε 
(νεσ. 2) ἃ βἣπ δηρεὶ “" δβοεηάίηρ " ἔγοπι 
δε δυη-τἰδὶηρ (1[ἢς εαβὶ 245 ἴῃς βουγος οὗ 
Ἰρῆς, οΥΛ οη χνὶ. 20, (ῃς βἰῖες οὗ ραγαάϊϑε, 
ἴῃς Βρδεσζε οὗ ἀϊνίης δοιίνιν ὃ). ζῶντος, 
δεγε (458 ἰη χν. 7; οἵ. Ηερ. χ. 31) ἰη ΟΤ. 
βεηϑε (ς΄ ει. χχχιὶ. 30 ἔ, ; ΕΖεΐ.. χχ. 33; 
1ετ. χ. το, εἴς.) οἵὗὅἁὨ νἱτδ!γ τὸ βυοοους πὰ 
ἴο ρυηίβῃ, αοὐ᾽Β “1 " θείη πιδηϊξεβδιεά 
ἰπ Πἰ8β εβδεςτῖνε ρῥγεβεγνδιίοη οὗ τῆς βαϊπίβ 
πὰ ςοπαβιϊβεπιδηὶ οὗ πεῖς Ἔπεπιίεβ οὕ οὗ 
πε ννοτ]ὰ ἴῃ ρεπεγαὶ, Ἧς ᾿ΐνεβ δηὰ κεερβ 
Αἰῖνθε. Ηεῖε, ἃ8 ἴῃ ἔπε ραζεηξῖ ρᾶββᾶρε, 
ἘΖεϊ. ἰχ. 4-6 ψῳ Ἐχοά. χίϊ. 13 ἢ. δηά τῆς 
“ Ἐργριίδη " οδασζαςίεσ οὐ ἔπε ρίαρυεβ ἴῃ 
ςΒδρ. νἱῖ!.), τς ἴγὰς δοῦλοι οἵ ἀοἁ ἅτε 
ἀἰδιιησυϊδηθά Ὁγ ἃ πιατκ ἀεποιίηρ αοά᾽Β 
ΟὙΏΘγβρΡ. Βοίογε ἴδε οτἰβίβ σοοά δηὰά 
ενὶ] πγυβὶ ΡῈ ἀϊβοσγίπιϊηδιεά (ϑρίτία, 80 ἢ). 
Ὁ. Ῥ8. 80]. χν. 6 ἢ. ου τῆς ἱπιπηυπῖτν οὗ 
ἘΡΕΠΕυ ον Ἔτετὸ πὴ δον τοῦ θέον ἐπὶ 

ικαίους εἰς σωτηρίαν, κ' 
καὶ θάνατος ἀακρν ἀπὸ εὐ πε δυλϑράς 
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“μήτε ἐπὶ πᾶν! δένδρον. 2. Καὶ εἶδον ἄλλον ἄγγελον ἀναβαίνοντα ς ς15- 
“ἀπὸ “ ἀνατολῆς ἡλίου, ἔχοντα σφραγῖδα Θεοῦ 
φωνῇ μεγάλῃ τοῖς τέσσαρσιν ἀγγέλοις οἷς ἐδόθη αὐτοῖς ἀδικῆσαι ἱκιανς 
πὴν γῆν καὶ τὴν θάλασσαν, λέγων, 3. 
μήτε τὴν θάλασσαν, μήτε τὰ δένδρα, ἄχρι " σφραγίσωμεν τοὺς 
ἀ δούλους τοῦ Θεοῦ ᾿ ἡμῶν ἐπὶ τῶν " μετώπων αὐτῶν "᾿. 

Εἰ 

“ζῶντος ᾿ καὶ ἔκραξε ἰ[ἰϊ. γ, 8 
ἷ 3 δὰ θεῖον 

,, χνΐ. 12 
δηὰ ου 
Χχὶ. 13: 
154. χὶϊὶ. 2, 
Εσεῖκ. 
ΧΙ. 2, 
Βας. ἷν. 

“Μὴ " ἀδικήσητε τὴν γῆν 

4. Καὶ 

ἤκουσα τὸν ἀριθμὸν τῶν ἐσφραγισμένων ᾿ ἑκατὸν τεσσεράκοντα τέσ- 6. ν.5. 
ὭΣΥΟΙ, 

΄σαρες 'Γχιλιάδες, ἐσφραγισμένοι ἐκ πάσης “ φυλῆς υἱῶν "' Ἰσραήλ᾽ Στὸ 
“ΟἹ 111. 

«4 Αος. δι]. “" δςίίου ποὶ γεὶ Ῥεκυῃ," Βυτίοῃ, τό4. 
τῆογε ςοϊησωο; ἄχρις οὗ ΟΥ ἄν οἵ. ΒΙ85, 4 65, 10. 
ΧΙ, τ6, χῖν. 1, ο, χνὶϊ, 5, ΧΧ. 4, χχὶϊ. 4. 
ᾧ,. ἰχ. τα, ἰΐ. τ8, εἴς. τὰ 

ττὰ 
γ Βεῖε ἰῶ Αρος,, Ἔεχοερὶ χχί. 12 (α͵βο δὴ ἰπίεσροϊδιεά βοῦσοε ᾽). 

Β ἐ.ε. ἴδε δηφεῖβ, δα Μαιὶ. χχίν. 31. ἣ 
ἷ νὶϊ, 11.12, χίχ. 5. κ Ουϊν (ἰὰ 11. ἴῃ ἰχ. 4. 
ξ. ἰπάδρ. πογῃ. δέίεγ δοςῦβδ., 88 οἵϊδη 

1 Ἐὸῖ πᾶν (ΝΡ, 1, εἰς., Τί., ΒΊ]., ϑυν., ΝΗ) [μᾶςἈ., Τε., ΑἹ. Ὀἷβε., νν8. τεδά τι 
Μ00, πιΐη., νβ.ν Ρχ.) [ἐπι δενδρον Α, Με., ὅγτ., Ατῃ., Αεἴἢ. (Β8 -- δενδρον 3) : οοη]. 
Ναῦεσ (ἀεϊεζίηρ αἷδο μ. τα δενδρα ἰπ νεῖ. 3) «πι ἀανυδρου)]. 

88 ἴμε86 ρίαριιεβ υπὶ ἄοννῃ τε ψἱοκεά, 
"τὸ γὰρ σημεῖον τῆς ἀπωλείας ἐπὶ τοῦ 
μετώπον αὐτῶν. ΤῊϊβ τογΑί, βαοτεά δίψῃ, 
ΒΊΟΝ ἰῃ ΕΖεκίοὶ ἰ8 ἴῃς ογοβϑ οσ Τὺ 88 
τῆς ϑυτιδοὶ οὗἨ 11 δηὰ 18 ἤεγε ῬχγοῦδΌΪΥ 

“ΓΤ, δυϊπεηκίοδῖεβ ἴῃς Ὀδδγετβ 88 
οὐ β ῥσορεσίυ 4 Ἡετοά. 1ἴ. 113, νἱΐ. 
233) ἀπά ρίδοεβ ἴπεπὶ Ῥεγοπά σἰβὶς οὗ 1088. 
[τ [Δδεπεῖδεβ (ποτὰ τντἢ 8 νοσβῃῖρ πὰ 
4180 (ς7. οὐ 1. 17) δεγσνεβ ἴο ργοῖεςϊ ἴδετλ 
88 8η δζηιεῖ ἀραϊπϑὲ βάση (βεε Ὠείβδπι. 
351, 352 Οἡ φυλακτήρια 848 ρῥτοϊεςῖϊϊνα 
πρδσκβ πὰ δσωυ]εῖβ). [πῃ Τεςέ. δοί. (1. 
Ὁοηυθεδιο, ζει. Οπαγί. Κευ. 1808, Ρ. 
.34) δῇ εν] βρίγίε ἀεοῖδτεβ ἢς ψἱ] Ῥὲ 
ἀεβίσογεά ὃν ἴῃς ϑανίουγ "" ν8Ο86 πυροῦ 
(στοιχεῖον), [ ἀηγοης 8041] ντίϊε ἴξ οἡ 
Π8 ἐοτεμεδά, ἢς Ψ1}} ἀδέδεδαϊς πιε", Με. 
ῬΟΆΡΌΙΥ αἶδο ἀεβοσίρεβ ((γν. 265. '. χσ71) 
ἃ [αἶβε Ομγίβε ἴῃ ϑυγία νῆο ἀεοϊαγεά ἣς 
μαά αοὐ᾽β παπὶε βουἱριυσεά Ὀεῦνεεη δἷβ 
ΦΥΘΌΓΟΨΒ; ἐ.6. ἴ[ἢς νυτίπκ]ε8. γεβεπιδ]εά 
τὰς Ατδδὶς Ὠεγορὶ γρῇ ἔος ΑἸ. Εοτγ πα 
τε! σίου δἰσπίῆοδηςςε οὗ βυςἢ ἰΔιἰοοἴπρ᾽ 48 
ἃ τηδῖκ οἵ ἀϊνίπε οὐγπεβῃϊρ 86ὲὲ Κ.. 5.316; 
“Δηᾶ, ἔος τε οοπηρεοϊίοη οὗ νὶ. 12 ἔ. ἀπά 
νἱϊ. τ ἢν, τᾶς 0484] ρϑ' 6 ἴῃ Ὠδη. χὶ. 40, 
44, χίϊ. τ. ὙΒε ρδγδί! εἶ ἀενίςς οἱ Απιὶ- 
“«Ὠγίϑε ἰδῖεσ οἡ (χιϊ. σό, εἰς.) βῇοννβ ἴπδὲ 
1815 868! 1 ρ ἰβ δοτῃειπίηρ βρεςῖδὶ, μαρτβπὶ 
Οἵ ἴδε ροββεββίοῃ οὗ ἴῃς ϑριηῖξ ας ἴῃ Ῥαὺ]) 
485 ἴῃς ρυδταηίες οὗ ἀεδβιϊπεά Ὁ1158. αὶ 
ΤΟΠ δα ροσασυ Ἔχργεββίοῃ οὗ ἴῃς ἰάεα οὺ- 
Οὐτ8 ἴῃ ΟΙεπι. Εοπι. Ἰἴχ., ἰχ. : “γε 
ΨΠ δὶς ταὶ τῆς Οτεδῖοσ οὗ 8]1} {πίηρβ 
Ῥίεβεσνε ἱπίδςοϊ ἰο ες εηὰ ἴδε δρροϊπιεὰ 
Ὥστε οὗ δπἰ8 εἰεοὶ τπτουρμουΐ 411 τῆς 
ψογὶά, εἰς." ΑΒ Αρος. νὶ. 1-8 δπὰ 12 
Ἔ. ατε ἴτες τεργτοάδυστοηβ, νυ ἃ βρεοίδὶ 
Δρρὶοδίοη, οὗ ἐς ἰάεαβ υπάεσὶ γίηρ Μαιῖ 

ΧΙ. 7, 8, 24, 25, 80 Αρος. νίϊ. τ ἔ. 8. δἢ 
ἱτηδρὶπαῖῖνε βκεῖοῃ οἡ ἴῃς ᾿ἰπεβ οὗ Μασῖς 
χι. 27. Τῆς Αροοδίυρβε, βονενεσ, δ88 
ΠΟ τοοπῇ ἔος ἴπε ἔαϊβε πηεββίδῃβ οἵ Ματσῖς 
χί !, 6, 22, εἴς. (ς΄. οπ Αρος. χίϊϊ, σὰ 5) 8 
ἃ Ῥετὶ!. ὅ8εὲ δυσίποσ 4 Εβά. νὶ. 5, “"Ετὰ 
ἴδεν ψετςε βεαϊεὰ ΠΟ ἰαϊὰ ρ ἴδε ἰγεάβϑυτε 
οἵ (λ1ἢ,᾿" δπὰ Μεῖϊϊῖο (Οεῖο ἰχ. 432, 476) 
ἴδε δροϊορίβε, νῇο ργεβεζνεβ ἃ ἀυδλὶ ἰγὰ- 
ἀϊείοη οὗ ἴδε επᾶ, ἱποϊυάΐηρ ννἱπᾶὰ 88 
ΨΕΙῚ δβ ἤτε -ὸ.ὄβ δῖ βεϊεοιὶ ποζωηΐπεβ οοςἰϑβὶ 
βυπὶ δαυΐοης πϑμεπιεηῖὶ, εἰ τα] οι! βυπὶ 
1υβιὶ δὰ ἀεπιοηδβίγακξοηεπι υετὶτδεϊ8, ( Ἀ116ὲ 
δὲ {πε ἀεϊυρε οἵ τε) βεγιιδιεὶ βυηΐ ἱπβεὶ ἴῃ 
δῖοὰ ἰίρπεα ἰυβδὰ ἀεὶ, Βυϊ τπε Αροο- 
αἴγρβε ἴἴἶκε ῬΒ1ο, βίδηδβ βενεσεῖνγ δρᾶτὶ 
τόσ ἴδε οὐττεηὶ ϑιοϊς ποιίοῃ, δάορίεὰ 
ἰπ 5:10. ἵν. 172 ἴ.; 2 Ρεῖες, εἴς., οὗ ἃ ἀ6- 
βιγσυοιίοη οὗ ἴῃς ᾿ψοτγὶ ἃ ΌῪ πιεδηβ οἵ ἃ ἅπαὶ 
ςοηϑαρταίίοη. 

Ψψεῖ. 4. Αἴτεσ ἃ ρβᾶυβε, ἰῃ ψ βίο τῃς 
βεδιίηρ ἰβ βυιρροβεά ἴο ἕδνα ἰάκεη ρἷδος, 
δε ψτίῖεσ ἤδαγβ ἴμδὲ ἴῃς πυπιρες οὗ ἴΠ6 
βοδίοά 58 ἴδε βιεγεοίγρεά :44,00ο, ἔνγεῖνα 
τῇουβαπά ἔτοπι εαο ἢ οὗἩἉ ἴδε ὑνεῖνε {σὶρ 6 8 
οἔ Ιβγδεϊ (4 “ τπουβαπὰ " δείηρ τἢς Ρεὶπιὶ- 
ἔνε δβυθάϊνίβίοη οὗ ἃ οἷδῃ οσ ἰγσῖρε, κε τ86 
Ἐπρ ἢ βῃϊγε ἰηῖο “ πυπάτεάθ.᾽"). ΤΈς 
δηυπιεγαιίοη οὗἩ ἴμε86 ἰτἰῖδε8 (5-8) ςοηίδίη8 
ἔνο ρεου]ατίεεϑ, (6) ἴῃς βυδϑεϊςαοη οὗ 
7οβερῇ ἔον Ἐρῆσαίπι, ἃ ντϊδτίοῃ το ννδίο ἢ 
να Ὦανα πο εἷυς, δηὰ (δ) τῇς οπιίββίοη οὗ 
Ῥδη. Τῆς ἰδἴτοσ τεβεοῖβ ἴῃς ξτονίπα ἀϊ8- 
τερυῖε ἱηῖο ψ Ὡς Τδη {εἶΐ; ἱεὲ εἰμ 
βίαπάβ 1δϑὲ (4.6. ἰπ Ρ. ; ]οβῇ. χίχ. 40 ζἔ.; 
70ά. 1, 34) ος ἄτορβ ουΐ επιίγεϊγ, ψνὩ]]ς 
ἰξ ἰδ ουτουδν σοηπῃεςιςὰ ἴῃ τῃς Ταϊπιυά, 
85 αἰτεδάυν ἰπ Τεςὶ. ΧΙ]. Ραΐν. (Ώδῃ. 5), 
τὰ Βεϊίᾶς, δπὰ ἴῃ ᾿γεπθθοὺβ (ν. 30, 32) 848 
ἴῃ Η!Ιρροϊγιιβ (ἀφ Απέολν. 5, 6) ψνἱ τ8 6 
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5. ἐκ φυλῆς ᾿Ιούδα δώδεκα χιλιάδες ἐσφραγισμένοι " 

ἐκ φυλῆς Ῥουβὴν δώδεκα χιλιάδες " 
ἐκ φυλῆς Γὰδ δώδεκα χιλιάδες " 

6. ἐκ φυλῆς ᾿Ασὴρ δώδεκα χιλιάδες " 

ἐκ φυλῆς Νεφθαλεὶμ δώδεκα χιλιάδες " 
ἐκ φυλῆς Μανασσῆ δώδεκα χιλιάδες " 

ἡ. ἐκ φυλῆς Συμεὼν δώδεκα χιλιάδες " 

ἐκ φυλῆς Λευεὶ δώδεκα χιλιάδες " 
ἐκ φυλῆς Ἰσσαχὰρ δώδεκα χιλιάδες " 

Ὁ 0). οᾺ 1. 8, ἐκ φυλῆς Ζαβουλὼν δώδεκα χιλιάδες " 
δοῦν, 9. ἐκ φυλῆς Ἰωσὴφ δώδεκα χιλιάδες " 

ΠΝ : ἐκ φυλῆς Βενιαμεὶν δώδεκα χιλιάδες - ἐσφραγισμένοι. 

9. ΜΕΤΑ ταῦτα εἶδον ὄχλον πολύν, ὃν ἀριθμῆσαι " αὐτὸν οὐδεὶς: 
ὄχλος. 

«Νδπιαπες ἐδύνατο, ἐκ "“ παντὸς ἔθνους καὶ φυλῶν καὶ λαῶν καὶ " γλωσσῶν, 

ἔδνιαχιῃ, μένους στολὰς λευκάς, 

ΘΕ Ίομα ᾽» ἑστῶτες ἐνώπιον τοῦ θρόνου καὶ ἐνώπιον τοῦ ἀρνίου, περιβεβλη-. 
καὶ “ φοίνικες ἐν ταῖς χερσὶν αὐτῶν" 1ο. κα 

τ ϑδοοα χίχ. κράζουσιν φωνῇ μεγάλῃ λέγοντες, ᾿ 
1 δηά χὶϊ, 
1ο. 

ὃν. 18, χὶϊ. 
1ο, χίχ. σ. 

ἀρνίῳ." 
“ Ἡ "σωτηρία "τῷ Θεῷ ἡμῶν τῷ καθημένῳ ἐπὶ τῷ θρόνῳ καὶ "τῷ. 

11. "Καὶ πάντες οἱ ἄγγελοι " εἱστήκεισαν κύκλῳ τοῦ θρόνου καὶ. 

τῶν πρεσβυτέρων καὶ τῶν τεσσάρων ζῴων, καὶ " ἔπεσαν ἐνώπιον τοῦ. 

1 Ἐοδά, ἔοσ και ι. οχλος πολνς, ἴδε οχλον πολυν οἵ Α, νῃᾳ., Με., Αεἴδ., Ογρς., Ρσ. 
(αᾶςο}.) [8γ1. Ξξ κο μ. τ᾿ εἰδον οχλυν πολνν ον; κιτ΄λ.]. 

οτἱ αἷη οἵ Απεϊςπτίδι. ΤῊΐδ βἰπίβῖοεσ γερυ- 
ταϊίου (4.6. 171-174, 8εἴννγπ 200-204, 
Ετῦε8β 77 ἢ), ουτγεπί ἰοπρ Ὀεΐογε ᾿γεηδευβ᾽ 
ἄδυ, τεβιεὰ οἡ τῆς παρ ρδάϊς ἱπιεγργείδεοη 
οἵ 6811κς α6η. χίῖχ, 17; Πευϊ. χχχίῖ. 
22: δηά7ες. νἱϊϊ. τ6. Απάγεββ, οοπῃηπιεηί- 
πᾷ ου χνί. 12, τ πκβ ἐπὶ Απεοείβι ν}}}} 
ῬιοδΑΡΙΥ οοπιε ἴτοτλ Ῥεσβία, ἔνθα ἡ φνλὴ 
τοῦ Δάν. 

Ψει. 9. ἔθϑν. κι Φ. ουτίουβ δΔηὰ ἰγγερυϊαῦ 
οἴδηξε ἔγοπι βίπρυΐδγ ἴο ρίυτα!. ἑστῶτες 
εξ εσεςῖ, οοηβάεδηξ, ἰτἰυταρμαπί. Εος τῆς 
ψὨἱτε τορεβ, δες οἱ νἱ. σι (1πε πυπιρεῖ οὗ 
τῆς πηλτῖγτβ δεΐπρ πονν σοπιρ! εἰς). Οετ- 
τδΆῖη τε ϊρίουβ ργοςεββίοῃβ ἴῃ Αβδία Μίπο 
σοπείϑιοεἀ οὗ Ὀονβ τορεὰά ἱπ ψῃϊϊς δπὰ 
Ὀεατγὶπρ ογοννῃβ οὗ Ἰεδίν Ῥουρῇβ (Πεἰβ5πι. 
368 [); δηά ἴῃ βοπὶς Αβίδιὶς ἱπβογ ρέοηβ 
γίκη 18 βδεβοοίδιεὰ υἱτἢ τῆς ραὶπὶ Ὀγϑποῇ, 
ΨΒΙΟἢ ἴῃ οἠς οᾶ56 ἰ8 ρἰδοςὰ δἱοηρβι ες οἵ 
τῆς »ιεέα οὐ οαὶ (Ο. Β. Ρ. κϊ. 4906). Τῆς 
οαγεγίηρ οὗ Ρ4]π|-Ὀγαηοαβ νᾺ8 ἃ βίσῃ οὗ 
ξεβιῖ] ἸοΥ ἴῃ τς ατεεῖς δπά Ἐοπιδη (- 
νἱοἴοτυ δ ἴδε ψαπιε8 1ἷν. χ. 47, Νετα. Α ἐπ. 
ν. 109), 45 ννεὶ] 8 ἴῃ ἴῃς [εν ἢ ννοσὶὰ (1 
Μδςο. χίϊὶ, σι ; 2 Μδος. χ' 7), δοςοπὶ- 
Ῥαηίεὰ ὃν τῆς νεᾶσίηρ οὗ ντεδῖδβ οὗ 

δίεεπ ἰεανεβ. Εοὸσ ἴῃς τοῦεβ, 8δεὲ 1,ἱν.. 
χχῖὶν. τὸ : “ Ηδάγίδε δζᾶπι ἰῃ Ἷοεῖο, βρε-- 
οἰεβαυς Βοπιίηυπι οἰγοπιὶ εατῃ οὑπὶ οΔη-- 
ἀϊάα υεδβὶς νίβ88 εβ8εὲ ". Ηδετγε-- " βοὶ σαὶ 
ἂς δπεςμτίβίο ἐγίυτηρῃδ]εβ " (Τετια 2 η).. 
Ἐοτ ἴδς πυτθεσ 688 πὶ! υὰς, δες ΕΠΟΟΣ 
χχχίχ. 6, ννῆεγε “τῆς τἰρῃίϊεουβ δπὰ (Ὡς. 
εἶεςι 5841} ῬῈ ἴοσ Ἄνεσ δηά ενες ψίϊβουῖ 
Ὠυχροῦ Ὀείοτε᾽᾿ ἰ(ἢς τηςββδίδῃ, ἰῃ ἴδε 
τοδηβίουβ οὐ 1188; ψϊῖε σαϊπιοης δηᾶ 
οσοννηβ οὗ ΡαΪπὶ πῃ Ηδεγηι. δέρε. νἱ 1]. 2- 4. 

νεῖ. το. “ϑαϊναιίοη " (οσ, [ἢ ἡ δε 
Ῥιεββεά, {πε βαϊνδίίοη νγε εη)ου) Ὁς 85-- 
οτἰθοά “τὸ οὖς αοἁ δπὰ τὸ ἰᾷς ἰ,ατοῦ ᾿"᾿. 
ὙΠε βυδοτάϊηαϊς παίυτς οὗ ἴ86 βενδϑη 
βρί τὶ 5 (1. 4, ἱν. 5) ἰ8β βῃῆοννῃ γ τῆς ἔδοῖ. 
ἰδὲ πο ῥγαῖβε ἰ5 οεγεά ἴο ἴμεπὶ τῃγουρῃ-- 
οὐ τε Αροσδῖνρβα, δἰ πουρἢ ἴῃ Ιγαπιδῃ 
τηεοίορυ (Βυη. χχχ. 23): " 411 τχεπ ᾿ὲ- 
᾿οπς οὗ οπε νοΐος δπὰ ρῥγαίβε αἱουᾶ 
Αὐμπαγπιαζὰ δπὰ ἔπε διοβδηρεῖβ ἰπ ἴδε: 
τεποναῖθα υηΐνετβα ".. 

γν. 11-12. Τῇε δηρεῖβ βιδηάϊηρ δγουπά. 
οπος δρδίῃ δάογε αοά, οδἱοδίπρ ὕὑρ ἴδε 
τανίουβ ργαῖβε ἢ “Απιεη,᾽" δηά υἱΐετ- 

ἵπρ ἃ βενεηίοϊά δβοτίριίοη οὗ ργαΐῖβε ὑροῖ 
τῆεὶς οννὴ Ὀεμαῖ, οἱοβοά 8 δποίδες. 
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θρόνου ἐπὶ τὰ πρόσωπα αὐτῶν καὶ προσεκύνησαν τῷ Θεῷ, 12. λέ- ν τοιεῖα! 
γοντες, χὶχ. 4. 

τ εΑμήν᾽ ἡ εὐλογία καὶ ἡ δόξα καὶ ἡ " σοφία καὶ ἡ εὐχαριστία χ ΘΗΝ ΝΣ, 
δηὰ 

καὶ ἡ τιμὴ καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ "ἰσχὺς τῷ Θεῷ ἡμῶν εἰς τοὺς αἰῶνας δύναμις 
τῶν αἰώνων. ἀμήν.᾽ 

Οὗ χὶΐ. :3 
οὗ. Ἰ)γαιι. 

13. Καὶ "ἀπεκρίθη εἷς ἐκ τῶν πρεσβυτέρων λέγων μοι, “ οὗτοι ν ἣ; 
οἱ περιβεβλημένοι τὰς στολὰς τὰς λευκάς, τίνες εἰσὶν καὶ πόθεν 

ἦλθον ; 14. καὶ "εἴρηκα αὐτῷ, ““ Κύριέ μου, σὺ " οἶδας". 

εἶπέ μοι, “Οὗτοί εἰσιν οἱ ἐρχόμενοι " ἐκ τῆς θλίψεως τῆς μεγάλης, 

Ὁ Ε:εῖς. χχχνὶϊ. 5, ]οὉ χχί. 15. 

“Απηε ". Τς δζίῖοὶε 18 γτερεδιοὰ βείογε 
Θδοῦ βυϊδβιξαϊε, 48 ἰῃ ν. 123. ΤΈς ἀϊνίπε 
“ἰβάοτλ 15 ἐδονη ἰῃ ἴῃς τηεδη8β ἀενίοεὰ 
Ἐγ {πε ἀϊνίῃε Ροννεσ ἴο γεάδεηι (ν. 12) ἀπά 
ἀεῖϊίνες (νἱϊ, 14) πλεη, ἴῃ βιγαῖῖβ γνβεγε ΠῸ 
δυδὴ ρῥγυάδηος οουϊὰ ρῥγαναῖ!. 8:6 
ΟἸε πηι. Εοπ,. ἰχ. ἀπά Ῥβ. 80]. χνὶϊ, 25. 

ες. 13. “Απὰ οπο οἵ ἴδς εἰάετβ δά- 
ἀγεβδεὰ π|ε, βαγίτρ" ; ἴοσ βί τ} ορεῆ- 
ἴπρβ οὗ ἃ ἀϊαίορυῃε, βεεὲ [ετ. ἱ. 1ἱζ, 
ΖεςἙ. ἵν. 2. Ῥεσδδρβ, κε θδπίε (Ραγαά. 
ἦν. 10-12}, ]ομη δἰ που 5βιΐεηὶ βμονεᾶ 
ἀεβῖτε ραϊηϊεά οἡ ἷἰβ8 ἴαςς. Ὅῇςε ἔογῃ 
οὗ ἰπᾳυΐτν τεβεπιθῖεβ Ἡοπιει᾽Β τίς πόθεν 
εἷς ἀνδρῶν; πόθι τοι πόλις, οὐ ΜετρῚ 8 
4υἱ ρβεπυβὴὺ ὑπάς ἄοπιο, πιοζε οἰ οβεὶν 
81}}} 186 δἰ πλ]ας δεηΐθποεβ ὑνῃϊο ἢ τασυγ 
ἴῃ Ἡετηδβ. 8εε ἱδγουρδουϊ, Ζεςἢ. ἱν. 
1,6, αηὰ Α45.. 1ςα. ἷχ. 25, 26 (ἀπὰ 1 5αϊά 
ἴο ἴῃς δηρεῖ “ Εοσ ψῃοπὶ ἂγε ἴμεβε γοῦε8 
ἃηὰ (ἤγοπσεβ δηά Ἂὔοψηβ τεβϑεγνεὰ ἡ" 
Απὰά δε βαίά ἴο πὲ : “ὙΠΕῪ 5841} 6 
ταϊββοά Ὁν την ΨῆῸ ΡῬεΐϊενε ἴῃς ννογάβ 
οὗ πίπι οὗ ννοπι 1 τοὶ {πες [ἐ.6., Αητὶ- 
ΤὨγ81}"" ; 4150 χὶ. 40, υ08 δυΐεπι υἱρί]αῖε ἱπ 
βδηςΐο δρίτγίι αἱ γος ρδτ8 βῖο 1 ΔῈ ὑΘβίσγαπι 
εἴ τπγοῦοβ εἴ σοζοηδβ ρίογιδς ἴῃ Ἵδεῖο 
ἰδοβηῖθ8). [{ [8 τῇς ογ ρίῃ δηά Ἵοπασγαςίεσ, 
ποῖ {πε ἡὐυτηδεῖ, οὗ [δ ςοπιρᾶην ΨΠο ἢ 
ἰπτεγεβῖβ (δ 6 ργορῃεῖ. 

Ψεῖ. 14. κύριέ μον (" 51- τῃς το- 
Βρεοῖ] δά άσεββ οἷ" δῃ ἰηίεσίογ ἴο δίβ8 
βιυρετίοσ ἱπᾶρε οἵ βίδεοπ, ἴῃς πρεσβύτεροι 
Ῥεΐηξ ςοποεϊνεά 45 δηρεῖὶς Ῥείη ρβ (45 ἰπ 
Ὅλη. χ. 17, 19, 4 Εδά, ἱν. 3, εἴς.).---" που 
Κηονναβὶ " (πὰ 1 ἐδίη νουϊά ἵεπονν 4]80). 
ΤΏς ρτελὶ ἀϊϑίγεββ 18 ρα πῖγ ἴῃς ρεγοά οὗ 
Ῥετβεουϊοη δηὰ πιαγίγτάοπι (νὶ. 11) ργε- 
ἀϊςιεά (6... Μαῖξ. χχίν. 21, ἔγοτῃ ἤδη. Χχ". 1) 
ἴο Βεγαὶὰ ἴῃς ἤπδ] ςδίδβίσορῃε. [1 18 β.}}] 
ἐεχρεοιεά Ὁγ Ἡετπιαβ (Μὲς. 11. 2. 7, ἷν. 2. 
5. 3. 6) ; δυΐ πε 1658 τεϊρί ουΒῖν δι Ρυῖεβ 
ἴδε νης ραγπγεηῖβ (ὁ.6., ρυγὶν οὗ βοὺ]}} 
ἴο ἴδε νἱτῖυεβΒβ. Α8 ἰἢς οτἰβϑὶβ νι 118 
ουϊοοπὶς οὐ (18 πᾶ ἰουδὶεν ἰπ 81] 
πδίίοπβ (νεσ. 9) ἰβ ἴο ὃς τνοσὶ ἀ-νάς, (Ὠΐ8 

ΟὨσγου. 
ἔην ΣΕ 

4 Ζ Οοπεῖσ. 
Καὶ “ρει. χί. 

25, Οδωϊ. 
ἱϊ, το. 

ἃ Αογίϑιὶς 
ἔν, ν. 7. 

ς Οοπίσαει Βοπι. ἰΐ. 8:0, δῃ ὰ ςοσίρασε ἀρῆς: δ. το. 

Ῥᾶββαρε 86 6ΠῚ8 ἴ0 ἱτρὶν, δἰ μουρῇ ἴῃ ἃ 
ΤΒδγδοιοσβεα!ν νᾶρυς δηὰά :ἱποίἀεπίδὶ 
1Ἰλβῃϊοη (φ΄. ν. 9, χίν. 6, εἰς), [ς ἰάεα οὗ 
Ματῖς χίῖ:. τοθ. Βυῖ τ8ς 5ἰτυδιίοη οὗ [86 
Αροοδίγρβε ἰ8β 80 δοιῖς, παῖ πιϊβδίοη 
οροσγδίίοῃβ γε δὶ ἃ βίδη ἀ8ι}}1, 1Ἰπβιεδὰ οὗ 
τὰε ξοβρεὶ ἱηνδάϊης δηὰ ρεγνδάϊηρ (86 
Ρᾶρδῃ ψοχγὶ ἃ, τῇς ἰδίίες ἢαβ οἱοβεὰ ἴῃ 
Ὅροπ ἴδε Τἤυτοῦεβ ἢ (δτεδιεπίηρ 
Ῥοννεσ, δηὰ ἴῃ τῆς δείεῖ ἱπίεγναὶ Ὀείοσε (ῃς 
επὰ ῥγδοιίοδ!γ ποιπίηρ οαπ ΡῈ Ἰοοκεά 
ἔος ἐχοερὶ {πε ργεβεγνδίίοη οὔ ἴῃς (δ 8 8]. 
ΎΒοβε “᾿ ψγΠ0 σοπιε ου οὗ ἴδε ρτεδὶ ἀϊ8- 
ἴτ688." ἃγε ἔυγῖμες ἀεβοσίρεά 28 δανίηρ 
νναβῃςα {πεῖς τοῦεβ δηὰ πιδάς ἵβετὰ νὨϊῖα 
ἴῃ τε Ὀ]οοά οὗ πε Τάτ ; Ψ ΒΙοἢ ροτγ- 
τγαυβτῃεῖσ οἤδγδοῖεσ δηὰ σοηδυςς απ δι 86 
βᾶτὴς ἰἰπης ἐχρίδίηβ ἴῃς βεογεὶ οἵ {πεῖς 
εὐαρδηξ ἐπάυγαηςς. “Μεδσ ρεάδοδι 
αἷ8β φεβοδδυὶς ἰδὲ ἀδβ ΒΙ14 " (]. ἮΝ εἰβ8). 
Τα ργϑαῖ τπϊπρ ἴδ ποῖ ἴο επηεγρς ἔγοτα 
ταὶ, θὰῖ ἴο ἐπιεῖρε ἴοτὶ ἰξ ἢ ἀπ- 
δβιδϊηεὰ δι δηὰ ᾿οπβοίεηος. Απὰ τ 8 
18. Ῥοβϑβϑίδίς, Ὡοΐ ἰο πιδηβ υπδϊἀεὰ εβοιῖδ, 
δυΐϊ το τῆς βδοτίοϊαὶ ροννεσ οἵ ΟἸγίβε, τῃ6 
εχρεγίεπος οὗ νυν! ς ἢ ἰογτιβ ἴῃς ἰδϑὶ {πὸ οὗ 
ἀείεπος ἴῃ τῆς βιίσυρρίε. ΤὨς ςοπέεββοσβ 
πὰ πηᾶτῖγεβ οννεὰ {πεῖς πλογαὶ ρυγίτν ἴὸ 
ὙγΠδῖ πεν οδιαίπεὰ [Ὠχοῦ σῇ πε βδογιῆςα 
οἵ ]εβυ8, Βυῖ πιοσὰὶ ρυτγίν Ὀεοᾶπια ἴῃ 
1818 σαβε βοπιειπίηρ πιοῦα ἰηΐεπβε (48 
τῆς σοηίεχὲ δηά τῆς επιρῃδῖῖς ἰδῆρυαρε 
οὗ τμῖ8 νεζβε ἱπῃρὶν) (πᾶὴ ἰἣς ποζπιδὶ 
ΟὨγίβείδῃ ἐχρεγίεηοε οἵ ἐογρίνεπεββ. δπὰ 
ΒοΙ'πεβ8. ΒΥ ἃ ἴυγτῃ οὗ τπουρῆς Ψῃΐομ 
18. ἀενεϊορεά Ἰαῖεγ ὉγῪ Ιρπαίίυβ δηὰ Τεῖ- 
το δη (δ εογῥ. χὶὶ. βογάεβ αυϊάεπι Ὀδρδβ- 
τηδῖς δυϊαυητιγ, πιδουϊδα ἀςγὸ τηλγίγτίο 
ςδηάϊἀαπευτ), ἰξ 8 ϑυρρεβιεά τμαι ἴῃ τμεὶς 
τηαειγτάοσω (7. Πδη. χιϊὶ. 10) ἴθεβε βαίηῖβ 
ΜΕ, ΔΌ]6 ἴο πιᾶκε (ἢ τεάδεδευιίπς Ροννεσ 
οὗ [εβι8 ρεου]ατῖν τπ εὶς οὐντ ; {πε πδῖυσα 
οἵ {πεῖς Ἵπιεῖ βυεγίηρβ ἰΔεπιβεά ἔπεπὶ ε8- 
Ῥεςίδ!Πν ν ἐμεῖς 1,οτὰ, 1{ 18 ποι! σεδδὶς 
18αῖ τῆς πηγϑὲὶς υπίοη οὗ ἴδε :πάϊνίάυδ] 
ΟὨσίβείδη ἢ ΟἩσίβε τίν οοπιοβ ἔοσ- 
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ἀπεπεῖὶς καὶ ἔπλυναν τὰς στολὰς αὐτῶν καὶ ἐλεύκαναν αὐτὰς ἐν τῷ αἵματι 

(6.5. 7ε:. τοῦ ἀρνίου. 
ἐς ἢ ῥα ἀρ 

ΚΝ ς “ 

1ε; τὰ Ἵ 

4. χχὶ. 4, ]οβὴ ἱ. 14, δἷδο ἴμεν. χχνΐ. σσ, 158. ἷν. 5, Εσζεῖ.. χχχνϊϊΐ. 27, εἴς. 
ἰχ. το. Ὦ χνὶ. 9. 

15. ὁ διὰ τοῦτό εἶσιν ἐνώπιον τοῦ θρόνου τοῦ Θεοῦ, 
καὶ " λατρεύουσιν αὐτῷ ἡμέρας καὶ νυκτὸς ἐν τῷ ναῷ αὐτοῦ " 
καὶ ὁ καθήμενος ἐπὶ τοῦ θρόνου ' σκηνώσει ἐπ᾽ αὐτούς. 

16. οὐ πεινάσουσιν ἔτι, οὐδὲ διψήσουσιν ἔτι, 

᾿ οὐδὲ μὴ πέσῃ ἐπ᾽ αὐτοὺς ὁ ἥλιος, οὐδὲ πᾶν " καῦμα ᾿" 
τ. ὅτι τὸ ἀρνίον τὸ ἀνὰ μέσον ἷ τοῦ θρόνου ' ποιμανεῖ αὐτούς, 

καὶ " ὁδηγήσει αὐτοὺς ἐπὶ " ζωῆς πηγὰς " ὑδάτων, 

κΡῬε. 
ἱ Εσεῖκ. χχχὶν. 23, Ρβ. χχίϊΐ. ἱ, [δα χ. τ ἕ. ; οὶ Ὠεδίδ, 

Κ χχὶ. 6, χχὶϊ. σ, 17γ, ]οδη ἱν. σο, νἱὶ. 8 (1 ἐσ. ἰϊ. 13), σδαηϊ. ἵν. 15. 

λᾳγα μέσον, ἴῃς ἴγυς τολάϊηρ, ἰΒ ποῖ ἃ βυδι]ε Δ] υβίοπ ἴο πιεάϊαιογβιὶρ (ΑΡδοεῖ, 
108-100) Ρυΐ ἃ ἰοοβε δγποηγτι ἴοσ εν μέσω (ο΄. ννεγτιουίῃ, οιγη. ἘΜέοῖ., 1869, ἰἱ. 
318-322) : ἴδε ζωσας οἵ τηΐη., Με., 5. τ. . (ζωὴν και ἐπι 8.) ἰ8 ἃ σοττεοιίοη οὗὨ ἴδῃς οτῖρ. 
ἕεῃ. οὗ ᾳυδ! εν ζωης (Μ558., εἀ4.), ΨὨΙΟΒ ἰδ ἕἄτοννη ἴο ἴῃς ἥγτοης (κα σαρκος ἴπ 
1: Ῥεῖ. 111, 21) ἕος ει ρ μδβίβ. 

ννϑτά ἴῃ τῆς Αρόσδῖγρβε (ς΄. χῖν. 13) νβεπ 
ἴῃς πιᾶτῖγιβ δπὰ Ἂοηίδββοιβ δὲ τῃεῃ- 
τἰοπεά, 45 ἰζ τπς νυτίτες Βεϊὰ ταὶ βυςἢ δπ 
δχρεσζίεπος δίοης οουϊά γίεἰά τῃς ἀεερεβὲ 
ζοηπβοίουδβηεββ οὗ σοτηπιυαηΐοη ἢ Οπα 
ΨΠΟ νγὰ8 ςοποεϊνεά Θββεηεα! 48 α Σαρεὸ 
τόλο μαά δέεη εἰαΐη, 4 ζαϊἐλ μι! τολέποες, 
εἴς. (ο ΤιίυΒ, 26, 217). Οὐ {δε πίρῇ 
τεβρεοὶ ἔοσ πιαγίγσβ, οὔ νυ βίο 18 ἔογτηβ 
Δ ΘΑΙΥ ἴγαος, βες εἰπεῖ, 142-ῖ.44. Αἱ 
ἴδε βᾶγηβ ἰἴγης ἰξ ἰβ το ἐΐδ δίοοά οὗ ἐλ 
1αρδ, ποῖ ἴο πεῖς οννῃ Ὀἱοοάᾶ, παῖ ἴΠῸῪ 
οννε μεῖς 1188 ἀπά {τι υρἢ ; τοἀετηρείοηῃ, 
ποῖ πηατίγτάοπι, ἰ8 (ἢ 6ββεη 14] Ὀδβίβ οὗ 
τηεὶς ἀεἰνεταπος. Ῥεορῖίε πιῖρδς δὲ τε - 
ἀεεπιεὰ υἱϊπους Ὀεσοπηπρ πη υτ8 ; 88, 
ἔοσ Ἔχδιηρῖς, εἰἴπες τεογεδηὶ ΟἨγίβιίδηβ οὕ 
ἴδοβε πο Παρρεπεὰ ἴο ἀΐε ἃ παῖιγαὶ 
ἄεδιῃ. Βυϊ πο οπε Ἵοουϊὰ ὃς ἃ πηδτῖυτ 
νους Πανίηρ ἴῃς βίγεηρίῃ οὗ τεάσῃρ- 
τίοπ Ῥεπίπὰ Πίπι. 

νεῖ. 156. Εἰτυδὶ δ8 νε]] 848 ρδβίογαϊ 
ττδὶτ8 ἴτοσῃ τῆς ΟἿ. 41] οὐξ ἴῃς σοποερ- 
τἴοη οἵὗἁἨ τη 5 ἤπδὶ Ὁ1155 νυ 118 Τἀνουτγεάᾶ 
Ῥοβίκίοη (ἐνώπ. θρόν.). Νοῖε ἰῃς βίησυϊας 
ἰοπάδσηθϑβ οὗ τῆς οχγπιοζοη--δ ἐλαΐ 
φἰξέείς ὁπ ἐὰς ἐλγοπε (16 τηα)]εβιῖς αἱ- 
τηὶρμῃγ ἀοά) «λαϊ! ουεγεμαάοιο ἐλένι 

. ΜΙ ἃ ῥγεδεπος οὗ ὑτγοοάϊηρ, ἱπείπιδῖα, 
Τᾶτγε ; Το] οννεά ὃν ποιμανεῖ πεῖε (48 ορ- 
Ῥοβεά το ἰΐ. 27) ἱπ ἰϊ8 [ἰτεγαὶ δεῆβς οἵ 
ἰδηάογ βῃερμεγάϊηρ οἡ ἴῃς μαζί οὗ [εβυ8. 
ΤὮς τρεβϑίδῃ 85 βῃερῃεσὰ νγὰβ Δη δῃοίεηϊ 
δηὰ ἐλιη]ας οοποεριίοη. ΤὨΐβ νεῖβε ἰβ 
τιν δάἀδριεὰ ἴτοπθη Ἑποοῦ χῖὶν. 4-6. 
ὩΠΚε ]οδη ἱ. σ4, ἰς τεῆεςιβ ἃ ΟΠ γί βείδη 

ξα] ΠΙπλεης οὗ τῆς [εν δπεϊοιραϊίοη (οὐ. 
ΧΙ. 6, χχί. 3; Ζεςδ. ἰΐ. τὸ ἢ, ; ϑ8ῖτ. χχίν, 

8 0) τἰδαιῖ τὰς 58εκίωδῃ νουϊά σεϊαση ἴῃ 
τὰς εἴ οἵ ἤπδ] 1185. 

γεῖ. 6. οὐ μή νὰ Ῥοιδ δὶς. ἱπάϊοα- 
εἶνε δηά βυδ)ιηςῖῖνε (Ξε ἰϊ, 11), ἐπ εἰπρῃδίῖς 
δβϑειίοηβ. Εοσ ἔμ ε ἄρβεπος οἵ βοοοδίῃ, 
88 ἃ ἰιαὶϊ οἵ (Ὡς Ηεϊϊεπῖς ὕἱορίδ, μ 
Πίειετίς, 31-33. ΠῚ καῦμα οοττεβροπάβ 
Βεῖε ἴο ἴδε βεῆβε οὗ (ἢς ἰβαϊδηὶς εχυϊνα- 
Ἰεπὲ καύσων, ἴῃς τεΐετεηος ἰ8 ἴὸ {πε 
βοοσοδίηρ βίγοοοο. 80 (ἢς Ἐργριίδη ἀεδά 
γελγποὰ ἔογ ἃ οοοϊϊηρ ὕγεεζε ἴῃ (πε ποχὲ 
ννοτ] α----“ 1,εἴ πὶς Ὀ6 ρἰαςεὰ ὉΥ (ἢ εἄρε 
οὗ τς νναῖεσ νι τὴν ἕλος ἴο ἴπε ποσὶ 
τῆδιὶ ἴῃς Ὀγεεζε πᾶῪ οᾶγοβ8 πις, ἃπά τὴν 
δεαγὶ 6 τείγεβῃθά ἔγοπὶ ἰἴ8 ΒΟΙΤΟΥΒ " 
(8εε Μδβρεζο, ϑατυρ οἵ Οὐυϊϊ. ἣν τ} 

γες. 17. ἴωῆς ροε8 νἱ ὑδάτων 
(" Πνὶπς νψνδίετβ ᾿) ᾿δουρῇ ργεῆχοὰ ἴοσ 
ΕἸ ΡἢΔβίβ, κα αἶσαν - ̓  Ἐδῖες ἰϊϊ. Σὲ 

ε΄. χκνὶ. 3 πᾶσα ἢε) ; ἃ ἐδνουγίις 
ΤΣ ἐπι νς ἘποςΒ χα, χίνηι, 
πε ἐουπίδίπβ οοπίδίπ υνϊϑάοπθ ννὩὶς ἢ 
ἰδ ἄγυπικ Ὀγ 411 τῆς τἰϊτβῖν, ᾿πουρ ἢ ἰπ 
ἴῆε ςεπῖγε ἴδετε ἰ8 Α]8ὸ “ἃ ἐουπίδίπ οὗ 
τἱρΒιεουβηεββ ννΐοἢ νγ88 ἱπεχμδυβοθ]ς᾽" ; 
δἰβεννβεσε ἰπ ἴδ 6 ἀϊνιβίοη οὗ 5ῃεο] δβϑίρπιά 
ἴο ἴδε βρίγι18 οὗ ἴδε τἰρῃίεουβ ἴΠοτς 18 “ἃ 
Ὀγίψδι βρτίπρ οὗ τς ψδῖεσ οἵ Ἰϊῆς " (χχίἱ, 9) 
πῃ δοοοτάδπος ψ ἢ ἀπε Ρυγιπαρογεᾶπ 
Βα Ἰεῦ τπδὲ ἴῃς ἀεδὰ βυβετεά ἔγοπι {Πίγϑε 
ἱπ τὰς υπάογινοτὰ (υκε χνΐ. 24, οἵ. 
Ὀϊεϊετίςἢ, 97 ζ.). [Ιη τῆς (ΔπιΠἰᾶς νἱρτιεῖῖα 
οἵ δποίεπε Ἐρυριίδη Ἂβϑομδίοίορυ, ἴδε ἀε- 
ςεαβεὰ Κπεεῖὶβ Ὀείοτε Οδβίγίβ ὑνο ροῦζβ ουἱζ 
ἴο δίπι τῆς ννδῖεσ οἵ [1{π (ἰς πηοῖέο Ὀεΐηρ 
ἐπαὶ ἐπε τομί μιὰν [ἰυε); ο΄. Ἐεπουβ 
“Ηἰἴδν». ἴμεοῖ..,᾿"} Ρ. τ41, ἀπά ἴογ “"Ἰἰνίηρ " 
ννδῖειβ 88 ἀϊνίης, Κ. 5. 1:27. [πιᾶς ἰά6Α] 
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καὶ ᾿ἐξαλείψει ὁ Θεὸς πᾶν “ δάκρυον ἐκ τῶν ὀφθαλμῶν εκ. χχν. 8. 
ῶν.᾽᾽ 

αὐτῶ Ω 

ΨΙΠ. 1. ΚΑΙ ὅταν "ἤνοιξε τὴν σφραγῖδα τὴν ἑβδόμην, ἐγένετο Ῥδειϊιας 

σιγὴ ἐν τῷ οὐρανῷ ὡς ἡμιώρον. 2. Καὶ εἶδον τοὺς “ ἑπτὰ ἀγγέ- " ΝΟ 

ὅτε (ΒἾΔ885, ἢ 65. 
ἰὼ ἕοστα δαὶ ἀεβοῖία ἴῃ ἔοτοα (Βυσίοι, 316). 

ς ΕΔ. χχ., [υὑκο ἱ. 10, εἴς. 

τε Ϊπὶ οὗ ἴπε ροοᾶ Βῃερπετά- Κίπρ Υἵγλα, 
Ισαηΐϊδη Ὀδ]οῦ βανν πειῖπεσ δυηρεῖ Ποῖ 
ταῖγϑε ἔοσ τῆς ἐδ Πξυ], δηὰ ἑουπὰ πο ρἷδος 
ἔοσ ἀδαδαίῃ (ο΄. Αρος. χχί. 4) οὐ ἑαβεμβοοὰ 
(Αρος. χχί. 8) οὗ δὴν κίηᾶ (ραββᾶρεβ δπὰ 
81416}8 ἴῃ ΒΟκΚΊΘη, 133 δ) ὁδηγήσει, 
᾿ τους οὗ Ἰοοαὶ σοΐους ἔος Αβίδεῖς ΟὨσὶβ- 
τίαπβ, βίπος βῆεερ δηὰ βῃερβεγάβ 'νεζε ἃ 
ςοσησπιου ἔεδῖαζε ἴῃ ἴδε γοοδ νδ]εγ (Ὁ. Β. 
Ῥ. ἰ. 40-42); Ὀυῖ (με Βεᾶνεη οὗ ἴμε Αρο- 
οαῖνρϑε ἴβ, ἴῃ ϑεπλ εὶς Δβίοη, ραβίοσαδὶ οσ 
εἶνϊς, ἢ τουσπεβ οὗ Βαδγυ]οηίΐδη βρίεη- 
ἄουγ, ὕπΠα βοπιε ἰδίες Ἀροσδίυρβεβ, ἐ.Ρ.» 
τδαῖ οἵ Ρεῖεσ (15 1) ψ δεῖς τς Ηεϊεηὶς 
οοποερίίοη οὗ ἀοά 8 ραγάεη ἱπ ἴμε πεχὶ 
νοσὶ ἃ ργεάοσηϊπδῖεβ (Ὀἱειογίςῃ, το 1.).-- 
Βείψϑβ Ἴχρίδίηβ ἴῃς νατίδηϊβ σκηνώσει 
ἐπ᾽ αὐτούς (νῖϊ. 15) δΔηὰ σκ. μετ᾽ αὐτῶν 
(χχί. 3), ἀπὸ τῶν ὀφθ. (χχί. 4) πὰ ἐκ τῶν 
ὀφθ. (ν1ῖ. 17) 48 νατγίδης {γαπβίδιίομβ οὗ 

ὑδν ὈΞΡΞ “πὰ ὈΓΠΣΝῸ ; ὕαε, 
κε ἐπὶ τὸ μέτωπον (χίϊϊ. 16), ἐπὶ τῶν 
μετώπ. (νἱϊ. 3, εἴς.), ἴπεβα ἅγε ρσοῦδθὶν 
τοιπίπρ πλοῖα ἴθδη τπεϊογίοδὶ νδγίδίϊοπβ. 
ὕπιικε τς βυπορεῖς ἰγαάίτίοη (σι... Μαῖῖ. 
ἰϊ. 6) ἀπὰ τῃε ἐουγῖῃ αοβρεὶ (χ. 1, 1:8), πῃ 6 
Αροοδίυρβε οοπῆπεβ Οὔ γι 5 βΒῃερμεγάϊηρ 
ἴο τῆς ἔπτυγε [{{π (δες αἶβο ἰΐ. 26, 27). [ἴπ 
188. 1}, 6,7, δε νναγννατὰ τονίηρ Παδὶβ 
οὗ βῆξερ ὄὌχρζεβ8 ἴῃε ἴεπῖρεσ οἵ αοὐβ 
Ῥεορῖΐε, νν118ὲ ἐπε ρδιίθηϊ βυ πη) βδίνεπεββ 
οὗ ἃ Ἰαπιὺ ἔοσ βδοσίῆςς ἀδποῖεβ ἴῃς ἔππο- 
τίοη οὗ αοὐ Β βεγνδηΐϊ; ἰπ ἰῇς Αροοδῖυρβε, 
18 ἰΔέΐες (ποῖ τἢς ἰογπγετ) οσουτβ. ΤΒΣ 
βαϊηίβ δες (οὐ β βοοῖς ἴῃ πεάνεη, ποῖ ου 
ελτίἢ (ςοηίταβὲ τ Ρεῖεσ ἰΐ, 25, ν. 2 ἴ.). 

ὙνΒιδίενε εἰεπηεηῖΐϊβ ὕᾶνα Ὀδθη επὶ- 
ῬΙογεά ἴπ τΠς (ο]]οννίπρ βεγίεβ (νὶ}}.-χ 1.) οὗ 
πυτηρεῖ-νϊδίοηβ, πὸ δάεαυδίς ἀδία δχίβί 
ἴο ργονῈ ἰδδῖ ]οβη [28 εἀϊϊεὰ ἃ [εν 88 
οσ εν 8}-ΟΠ σι βεῖίδπ βοῦσος μεῖα ΔΠῪ πιοσα 
ὕλη ἰπ νί. Τῆς νἱβϑίοῃ, νν δ ἢ ἔογπηβ (ἢ 8 
τεβυϊ οὗ ἴῃς Ὀτελκίηρ οὗ ἴῃς βενεηῃ 5εδὶ 
(νἱ 1]. ̓, 2), ορϑῆϑβ, δἴϊσ ἃ ργεϊυάς (2- 5), ἴῃ 
ΝΠ]. 6 ἀπὰ ἄοεβ ποὶ οἷοβε 1}}} χὶ. το (οὔ. 
νἱἱ. 5). 

ΟΠΆΡΤΕᾺκ ΨἼ11.-Ν γ. τ. Ὅῆε ορεηΐηρ 
οἵ ἰδ βενεητῃ 868] ἰ8 [ΟἹ] οννεὰ Ὀγ [417 δὴ 
Βουτ᾽β 8:]δῆος ἴῃ βεᾶνεη : “ες ορεηεᾶ" 
Ἰοοῖκβ Ὀαοῖκ ἰο νί. 12, [Ὡς ἀὔβεηςς οὗ βιιὺ- 
ει βμβονίηρ ταὶ νἱῖ. ἰ8 ἃ μαγεηϊβεβὶβ 

9): πάϊς. ψἱῈ ὅταν (ἷν. 9, Μασ ἰΐ. 
εαυΐν. ἴος 

Τ1ιυκςε χὶϊί. 28); ἃ τεϊδεῖνε οἴδυδε οοηάϊιίοσδὶ 
Ὁ4 Εδὰ. νἱΐ. 29 ἔ., Ζεςξ. ἰδ, 13 (17), Ηδδ. ἰΐ. 20. 

ἰοτείρηῃ ἴο [πε 868]1-βεσίεβ ἰῃ [8 ογίρί αὶ 
Βῆδρε. Ῥσοῦδοϊν (18 βεσίεβ, {πὸ εδοῦ οὗ 
ἴῆε οἴδμεῖβ, νν8 οὔ ρί παν ἃ δβεραγδίβ 
οσδοῖς ὑροῦ {πε ἰδιῖες ἄδυβ. ὑνΒε 
ψόνεη Ὀγ ἴδε δυῖδοσ ἰηῖο Ὠἰβ ἴαγρε νοσγί, 
{δεν βυβετεὰ ἃ ΠΠτεγάσγυ τγεδίπιεπὶ νὨΐο ἢ 
[85 ἱπιεισυρίεὦ Ὀυϊ ποῖ δ᾽ϊορεῖμεσ οὔ- 
Ἰιτεγαῖεά πεῖς οτ ρίπδὶ ἔοστα δηὰ βεαυεηςς. 
ΤὮς ῬοοΚκ οὗ ἀεδείηυ ἰβ πονν ορεη; ψῃδιϊ 
ἴο]]οννβ (νι. 6. 4.) 18. ἴῃς σουζδε οὗ (ῃς 
δυΐυτε, ΨΒΙΟΗ παίυγαι!γ σοτγεβροπάβ δὲ 
Βοπ]ς Ροϊηίβ ἴο ἴῃς ρῥτγεάϊςτοηβ δἰγεδλὰν 
βκείομβεά ρῥσγοϊερεοδιν ἴῃ σπᾶρ. νἱ. ἃ 
ες ἱπίεγναι, ηοὶ οὗ Ἴχμδυβίίοη Ὀυϊ οὗ 
ἐχρεοίδίίοη, οὗἠἨ Ὀσεδῖῃ!εϑ8 βύβρεπβε (ἃ 
Ῥᾶυδε ἴῃ ἴδς εοβίδβυ, υΧΧ οἵ Πδη. ἷν. 1:6), 
ὉΒΠ ΕΓΒ ἰπ ἃ ῥγαὶ ΠΑ βεγίεβ οὗ ᾿υαϊςοἰα] 
Ἰαριιεβ πεσαϊ ἀεὰ Ὁγ βενεὴ ἰσυτηρεῖ- δλβίβ 
νἱ:, 2-χί. 10). ΗΔ] δὴ ποὺς (ἡμ., εὐ 
Μνίη. 8 5, 22 ὦ ἴοσ ἔοιτω) πᾶν ἢδνς Ὀεεῃ 
80 ομγίπουβ ρεγοά; [οβερδυβ (Β. ζ. νἱ. 5, 
8 3) ἀεθοιῖθεβ ἃ ρογίεπὶ δὲ {πε εἰεζε οὗ 
[πυβλισ ὙνὨΐο ἢ οοπβιβιεὰ οὗ ἃ Ὀγίρῃι 
ἰσδε βῃιπίηρ δὲ τ] ρῆς ἔοσ μα] δὴ Βουτ, 
δηὰ τῆς ςο]ϊοςδιίοη οὗ 5ιΐεπος νυ τονετ- 
ξῆος ἰβ ᾿Πυϑίγαῖεά ὉῪ τε υυχχ νεγβίοη 
(εὐλαβείσθω πᾶσα σάρξ) οὗ Ζεοῇ. χίϊ. 13 
δηά ΖερἘ. ἰ. γζ, Τῆε (οἸϊονίηρ τυταρεῖ- 
Βοιῖεβ ῃ48 Ὀδεὴ ψγονεπ ἱπίο ἴῃς ἔγαπις οὗ 
τὰς ψοτί ὉΥ τῆς ἀενίος οὗ πηακὶπρ τς τα Κα 
δε ρίαος οὗ ἴδε οἰΐπηᾶχ ψνῃϊοἢ ἔλα νὶ. 
17, νἱϊ. 1, 2) οης ψουϊά πδίυγα!ν Ἔχρεοῖ 
το οσοὺς δὲ ἐπἰβ ροϊπὲ. ὙΒεη τῆς ἀέ- 
πουείλεπὲ βδουϊὰ ἰᾶκε ρίδος, ποιδίηρ 
ΒΑΡρεπβ; ἴδε Ἰυάρτηεπι ἰ8 δἀϊουγηςά. 

ες. 2. ““ΤΒε βεένεὴ δηρεΐβ ῃΟ βίδπᾶ 
Ῥείοτε αοά" δε ἱηϊσγοάυςεά 848 ξδγη]ἶα 
ἤρυγεβ (οὐ νπεκεη 36 ἔ., Κ. Κ. 319 ἢ); τῷ 
δεϊοηρεὰ ἴο ὑτε- ΟὨ τί βείδη ᾿υἀδίβπι (ΤΟΌΙΕ 
χίΐ, 15, 1 τὶ Κδρδδεῖ, οπβ οὗ ἴδε βενεη 
Βοῖγ δηρεῖβ, ννὶς ῥγεβοηΐς (ΠῸ ῥγαγεῖβ 
οὗ ἴῃς βαἰπίβ, δηά ρο ἰπ Ὀείοτε ἴῃς βίοσυ 
οἵ τὰς Ηοῖΐγ Οης᾽ἢ, δηά γε δββοοίδίεᾶ 
ν ἢ ἰσυτηρεῖβ (1 ΤΏ εββ. ἱν. 16). Ασοοτά- 
ἱπρ ἴο πε Τδγρ. οὐ 2 Οἤτσοη. χχχίϊϊ. 13 
ψἤεη Μδηδββεὶ ὑγαγεά, 411} (Πς δηρεῖβ νῃῸ 
βιυρετίπιεηὰ τῆς δηΐγδηος οὗ ργάγειβ ννεηῖ 
δηὰ οἱοβεά Ἄνευ δρργοδοῦ, ἴο ὑγενεπὶ 
διῖ8. ρεϊπίοη τεδοῃίπρ μεάνεῃ ; ἰπ Οδδρ. 
13 ὃ ἴῃς ῥγάγεῖβ οἱ ἴῃς σὶρβίθουβ δὲ 
οδετεά Ὀγ ϑαπάδίρβοη (ς}. ᾿ψοηρίε!Πονν᾿ 8 
ϑαπάδαίῤδοηπ, ἀπὰ ᾿ςοηίταδὲ Ης. νἱΐ. 25). 
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ἀιγΎμει. λοὺς οἱ ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ ἑστήκασι, καὶ ἐδόθησαν αὐτοῖς ἑπτὰ 
ἷν. τό, Σ 
Οὐς. αν. “σάλπιγγες. 3. καὶ “ἄλλος ἄγγελος ἦλθε καὶ ἐστάθη ΄ ἐπὶ τοῦ 
52, Μαιὶ. 
Χχὶν. 31, θυσιαστηρίου, ἔχων λιβανωτὸν "χρυσοῦν᾽ καὶ ἐδόθη αὐτῷ θυμιά- 
4 τ; ματα πολλά, ἵνα δώσει; " ταῖς προσευχαῖς τῶν ἁγίων ' πάντων ἐπὶ τὸ 
ΜᾺ 708, 
ψι.4.]ε-. ἢ θυσιαστήριον τὸ χρυσοῦν τὸ ἐνώπιον τοῦ ᾿ θρόνου. 4. καὶ ἀνέβη ὁ 
ΡῈΣ ι-. καπνὸς τῶν θυμιαμάτων " ταῖς προσευχαῖς τῶν ἁγίων ἐκ χειρὸς τοῦ 
154-16. 

6 Αϑ νἱΐ. 2. 
(1... 20, Ὡς 

Ι, εἴς. (Ξ 
Ὧ. οἵ δυτηὶ οθετίη ) Ατἴὴοα ἰχ. ᾿. 
λα τε αἰά οἵ". ἴδ, Μυ ΊΩ. ἢ 20, τσ. 
ζω ἰχ. 13). τὰ Αοείδιϊς Ρέ., ν. 7. 

ἀγγέλου ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ. 

ει Κίησε νἱΐ. 5ο. 

8. καὶ "εἴληφεν ὁ ἄγγελος τὸν λιβα- 

8 ἢλδι. οογσαπιοάϊ ὃ τ. Μουϊε. ἱ. 
κ Νυπι. ἱν. 11, ἱπϑες δίας οἵ ἰῃοεωδε. 11. 4. 

1ΤὩς νλτϊδηϊβ δωση ληά δω τε ςοτγεοίίοηδβ οὗ ἴδε οτἰρίηαὶ δωσει (ΑΘ, 1, εἀά.) 
-ποινα υἱῖ ας, ἱπάϊς. ἃ8 1}. ο, εἰς. (Ὑνίη. 8ὶ 5, 17, 8 13, 7, ὃ 14. 0). 

ΤὨΐδ βεριεὶ οὐ ἀϊβείπρυβηςά δηρεὶβ ὃςε- 
Ἰοηρε ἴο (δε οἰτοὶς οὗ ἰάεδβ δεμὶπα ἱ. 4, ἵν. 
5, ν.6:; δυῖϊ {δε δυΐπος 848 ὑβυ] ῥσγείεγβ 
νἱνάπεβ8 ἀπά νατὶεῖν ἴο δβοτηοβεπεῖῖγ. Ἧς 
868 ἰδεῖῃ ἔοσ πιϊπαίογυ ρυγροβεβ, δβδίρτ- 
ἱπρ ἴο “ ἀποίπες ἀπρεῖ" {πεῖς σβαγαδοῖεις 
ἰδεῖς ζππςτίοη (νετ. 3) ἰπ [ εὐνβ8 τἰγδάϊτίοη. 
Τῆς αἰϊεταιϊίοη οὗ ἤρσυτε δὲ {πὶ8 ροίπι 8 
ἀεϊ!δεταῖς. ΤΒε οετίδίπιυ οἵ ἀϊνίπε ἄε- 
οἴεεβ ἰβ διρρεβιεὰ Ὁγ τῃς ἤρυτε οἱ 5εΔ]8 ; 
Ῥυῖ πον (δδὶ τἴ86 ρῬγορδεῖ [5 ἀδβοιδίηρ 
τῆς Ρτοπιυϊραϊίοη οὗἨ ἴδ δοῖυδὶ ἐνεηῖβ 
Ῥτεβαρεά ἰῃ ἴπε Ὀοοῖς οὗ Ὠοοπι, ἢς, {Κ6 
τῆς δυῖδποτς οἵᾳ Εβάγαβ (} οὔ. [.4ἱ. οὗ ν. 4), 
επυρίογβ ἴῃς ἤρυτε οὗ δηρεῖβ υ11} ἴσυπι- 
Ρεῖβ οἵ μοβίῖϊε βυπηπιοηβ δηὰ βμδιιετίηρ 
δἴαττηα. Ὑμε ἢπδὶ βεγίεβ (χν.-χνὶ.) ἰῇ 
Ὡς ἢ ἴἢεβε ἄςογεεβ ἃγα Ἄχεουϊαά, 18 ΔΡΕΪΥ 
ἀεβοσιί θεά υπάες τῆς ἄρυτε οὗἨ Ὀοννδ οσ 
νἷαἱ8 ἀσεηςπίηρ ἴπς δαγῖἢ ν  τΠεὶγ ὈΠΙοΓ 
ςοηίεοηῖδ (ο΄. Βονοη, Νοιυ. Τεςί. ΤῊ ξοί. ἰϊ. 
503). Τῆς ττυπιρεῖ, 88 ἃ βίρτια! ἔος ννᾶγ, 
ἐδ πβίυγα!γ δββοςίδῖςα υἱτἢ δοοπεβ οὔ)υάρ- 
ταεηΐ ({εϑῆ). “ΡοτυεΥ, ΒΘΙΠΕΙ δβρίτιυδὶ 
οσ Ῥμγϑίςδὶ, ἰ81ῃς τηοδπίπρ οὔτδε ἰτυπιρεῖ, 
δηὰ δο, νεῖ] υϑεὰ Ὀγ Ἡδηᾶοὶ ἴῃ δὶβ ἃῃ- 
ὉΔΟἢ 65 ἴο ἴῃς Ὀεῖτγ " (Ε. ΕἸεζρεγαὶ 5 

ἔκίβετει ἰ.92). Ττυπιρεῖ το ᾿ἰρ, τμ6 δηρεῖβ 
πον βίδπά τεδᾶγ. ὙΠεῪ ἅτε βεῖ ἰπ πγοιίοῃ 
ὉΥ ἃ βἰρηίΐβοδηι ἱπίετυάς (3-5). 

νει. 3. Βεῖΐνεεη τουδῖν ἀπά γἰτι] (ἢ ς 
ΒΟΙΠΕΙΥ οὗ ἴδε Αροοδῖίγρβε ἢυςιυδίεβ. 
[τ ἰΒ δββυπιεὰ (18 δὶ νἱ. 9), δίϊες νἱϊ. 1:5 
ῬεΙΠδΡρβ, ἴπδὶ ἤδάνδη ἷ8 ἃ ἰθπιρῖς, ΔΙ πουρἢ 
τηῖ8 8 ποῖ Ἐχργεββὶυ βιδιϊεὰ 111} χὶ. το; 
ποῖ ἰβ ἰξ Βοπιορεηεοῦδ ν τς τὨτοπε- 
ἀεδβοσίριίου ἱπ οᾶρ. ἱν. λιβανωτόν 
(" ἴποεπβε," ἅπ. . ΝΙΤᾺ ἰδ υδεὰ ὃν 
ταίϊβιδκε ἔοσ ἴδε οἰδβϑίςαὶ λιβανωτρίν( υΧΧ, 
πνυρ[ε)ιον οτ θνίσκη) -Ξ- “ΟξΠδο," 88 Δ]- 
τεδλὰν ἴῃ δὴ ἱπβοιρίοη οὗ ἴδε βεοοηὰ 
οεπζυσυ 8.6. (ὈΙ ἰδηθεγρετΒ ϑγ10ρ6 15- 
ϑεγίῥί. Ογαξο. 588 138) λιβανωτίς ἴ8 επ;)- 
ῬΙογεά Ὁγ οςοπέιβίοῃ ἕος “" “τηκίησθηβςε "᾿. 

Αοἱάεη οεηβεῖβ (σ Μᾶςος. ἱ. 22) ληὰ ρφοϊάεῃ 
Ῥονΐβ (φιάλαι) ννεῖε ἀτῆοσγις ἴδε ἑυγπίτυτα 
οἵ τδε τερὶε (1 Εϑά. ἰϊ. 13). Οα ργάγεσβ 
ἃ8 Δῃ οἤετίπρ, δεῈὲ Ἀσςίβ χ. 4. Τῆδ δυτη- 
δοΪΙ8πὶ ἰβ Ὀοτγοννεά ἔγοπὶ πε τεπιρὶς- 
ταδὶ; ἤδη τῆς βαυοος οὗ ἱποεῆβα 
Ῥεεη επιριίςὰ ονες ἴῃς Ὀυγηΐηρ οολὶς 
ἡμαΐβῃ οἢ ἴδε δἰϊδσ οἵ ἴποεηβε, ἴῃς ρεορὶς 
ονεά ἰῃ ργᾶγεσ, 48 ἴπε ἰγάστδηΐ οεἱουά οὗ 

βιηοῖε τόδε ὑρ. Δνεϊ μαυβεη᾿β ἀεϊειίου 
οὗ 3 ὁ, 4 88 ἃ ρἷοββ ἰ8 ἱπεγεΐίοτε ὑπηεοςϑ- 

]οδΒη ἰβ οοπβοϊϊηρ τς σους (οἷ 
οὐ νΐ. 10) ὈῪ ἴῃς αβδυγᾶπος ἐπὶ (δεῖσ 
Ρτιᾶγθῖβ ίοσ ἴδε οοπιίηρ οὗ τς Κίηράοπι 
ἃτε ποῖ Ὀζεδαιῃεά ἰηῃ ναίη. 

γετ. 4. ΑΒ δὴ δϑεηῖ οἵ αοά, (πε ληρεῖ 
ἰδ οοπιηίβείοηςεά τὸ ται νὰ Ὀϊνιης 
ΔΡΡιοόναὶ πε ρῥειϊτίοπβ οἵ πε βαϊπίβ ίος 
ἐπε εηά; τδΐβ τηνοῖνεβ χει υκξίοη οἡ ἴ86 
ἱπιρεηίίεηι ἀπά Βοβιίῖὶς ννοτά. Τῆς ργο- 
ῬΒεῖ 18 δυγε βυςῖ δδβρίγαιοπβ ἅτε ἰῃ ἢλι- 
τον ὙΠ Οοά᾽ 5 ν]]. 

γες. 5. Τῆς οδηβεσ, δανίηρ οβετεὰ 
ἰποδῆθε ἴῸ Ὠεᾶνεῃ, 18 ΠΟῪ ἴο δυεῖ 
ἤτγε ὕροη ἴδε εχ (δδοριεὰ ἔἴοπι Εσεῖς. 
χ. 2-7; ο΄. «εν. χνΐ. 12). ΑΒ δὲ ἴδς οἷοβε 
οὗ ἴῃε ἰσυτηρεῖβ (χὶ. 10) δπᾶ τῇς Ὀοννἷδ 
(χνί. 18), Ρμιγβίοδὶ ἀϊβευσθαποαβ ἤετε ἃς- 
ΘΟΠΙΡΆΠΥ τε τηδηϊξεδιδίίοη οὗ ἀοά Β 
ψταῖῃ δηά ἰυάρτηεπε. [ἢ ἀπδινεσ ἴο ἴδς 
Ῥιάγεῖβ ἀπά Ἰοηρίηβ οἵ τῃε βαϊπίβ( εηδῃ, 
393), ἀοὰ δἱ 481 νἱβὶϊ8 τῆς ἱπιρεηϊιδης 

νοσ]ὰ ἢ ἃ βεγῖεβ οὗ σδιδβίγορῃςβ 
ν ἢ], ἰχ,, φῦ. ἰχ. 4), νυ ίο ἢ Πεζα]ὰ τἰῃς επὰ 
δηὰ αἶδο βίνε (Ππουρἢ ἰπ νδὶπ, ἰχ. 20, 21) 
δῃ Ορροσγξυπὶν ἔοσ τερεηίδηςς. 

Νοῖς ου νίϊι. 3-5. ΤὨϊδ ερίδοάς ((π 
ἄυπι δῃονν) οὗ δηχεῖ δηά ἵποεῆβε, [βου ρῃ 
Δρράσζεπιῖγ ἰϑοϊδιεά, ἰβ ἀπ ονεγίυγε ἔοσ [ἢ 6 
βετίεβ οὗ Ἰυάρτηεηίβ, οἵ ψὩϊοἢ τπ6 διιο- 
οεδαῖνα ἰγυπιρεί-Ὁ]Δδῖβ ἅτ Ῥτεοῦγβοζδ, 
Τῆε ὑγὰ οἔὗ 811 τῆς βαἰϊπίβ, νος ἢ, κα 
ἴποδε οὗ τε πιαγίγσε ἰπ νὶ. τὸ, Ἵσγᾶνα 
Ῥυπίβδηηδηῖ ρου αοἄ᾽ Β ἐπαρηῖεβ [πγουρῃ- 
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νωτὸν καὶ ἐγέμισεν αὐτὸν ἐκ τοῦ πυρὸς τοῦ θυσιαστηρίου καὶ ἔβαλεν αι τὶ. ΠΕ 
" εἰς τὴν " γῆν καὶ “ ἐγένοντο βρονταὶ καὶ φωναὶ καὶ ἀστραπαὶ καὶ 16, Ἐσοὶ. 
σεισμός. Ῥϑενξῃὼ 

6. Καὶ οἱ ἑπτὰ ἄγγελοι ἔχοντες τὰς " ἑπτὰ σάλπιγγας ἡτοίμασαν ἜΡΩΣ 

ογοδβαβίσα, 
Νς-εᾶ. χἰϊ. φι, εἴς. 

1 βρονται και αστραπαι και φωναι Α, τό, 38, Με., ὅ5γτ. (1ἀςἢ., ΝῊ πιατρ., ΑἹ., 
Ἂν8.), τεχὲ 30, πιίη., νᾷῷ., Αστῇ., 5., Αὔὐάς, Ρχ,, εἰς. (ΤΊ,, Τα, ΨΗ, Β}., ὅ5»ν»., Β8.). 

οὐὲ τε φαγί, ἅτε διιρροσίεὰ δηὰ τεΐη- 
Μοτοβὰ ΌῪ ἴδε πλϊπἰβίγυ οἱ [π8 δηρεὶ, ἀπά 
ἀπδνοσεά δί οπος ὉῪ ἔπε βυοσοαββίοη οὗ 
ἱποίάθηῖβ Ὀερίπηπίηρ ν νετ. 5. Τῇὶβ 
Οὔ͵εςι οὗ ΟΠ τίβείδη ργδγεῖβ, ὑ.6., [με βηδὶ 
«τίβίβ, θη ΟἾγῖβὲ τοῖυσηβ ἴοὸ σγυβῃ ΒΒ 
Ἐπεπιῖεβ δηὰ ἱπδυρυγαίας ἢἰ8 ταίρῃ, Ρεῖ- 
"νδάεά ελεὶν ΟΠ γι βειδηϊ τ 88. ἃ νῃοῖε. Αἱ 
δρεοίδὶ μετ οάβ οἵ ἱπιοίεγαθὶς ρεγβεουϊίοη, 
ἀϊτ δββυπιθὰ ὑπάδς ἴῃς δβίγεββῈ οὗ δηίΐϊδροη- 
ἦδπι 48 ἤεσε ἃ πῖογὰ βεηβυοιβϑ δηὰ ρῥ]δϑιῖς 
ἕογαι ἴπδη ἔπε ογάϊπασυ Ἴοοπβοϊουβηδββ οὗ 
τῆς συγοῦ νουά πανα Ὀεεη υ504}}ν ἀϊ8- 
Ῥοβεά ἴο οἢεσίβῃ ; γεῖ ἴῃς σοπηπλοη Ῥγάγεσ 
Οὗ τῆς οπυτοῦ ἰπ ΔΩΥ ᾿ῶβε νν»ᾶβ ἴοσ ἴῃς 
δρεοάν επὰ οὗ πε νοσγά (ἐλθέτω χάρις 
καὶ παρελθέτω ὁ κόσμος οὗτος, ὈὨἱά. χ.). 
ἴῃ Αρος. Μοβ. (ἐσ. Οοηγθεαᾶσε, δισσὰ 

μαγί. Κευ., 1805, 216-235) χχχίϊϊ., ΠΏ εα 
ἴδε δηψεῖὶβ ἱπίειοεάς ἕο Αἄδιῃ δὲ ἢῖ8 
ϑοδπβίοη ἴο μεᾶνεη, πεν ἴδκε μοϊάεῃ 
παεηβοῖβ δηὰ οὔες ἰποδῆβε ; ΨΠογουροα 
διηοῖς ονεσβῃδάοννβ ἴὩε νεσζὺ βιτηδιηθηῖ. 
Τῶς ἰηιετοεββίοη οὗ δηρεῖβ οὐ δεθδ! οὗ 
Ὡς ελἰπίβ, ἃ σεβυῖ]ὶ οὗ τπεὶς ζυποιίοη 48 
Ῥυλτάϊδηβ, 068 Ὀδοῖ ἴο ροβί- Ἔχις [υἀαίδπι 
Ψ18 116. ἱπαγιςυϊαιςά σοποερτίοη οὗ ἰἢς 
δηρεῖβ 48 Περί] ἴἰὸ τῃηδηκιπὰ (]οῦ ν. 1. 
αχχίϊ. 23; Ζεοῆ. ἱ, 12); ϑ8υσβεαι πον 
τὰς ἰάφα ἀενεϊορεά ἰηΐο ἃ Ὀεϊϊεῖ ἐπαῖ τ8 6 
Φτιαγεῖβ οἵ ἴῃς Ρίουβ νοη βρϑοίδὶ εββ δου 
88 ἴπεγ ψψεσε ὑρσεβεηίοα τὸ αοά Ὀγ δηρεῖβ 
Βυςο ἢ! 28 αδῦσγιεῖ, Ἑδρῆδεῖ, Μίοπαδεϊ, οσς 
«δε βενεῃ τς Βηρεῖο (ς΄. Τοδίι, ἰοο. οἰέ. ; 
81Ἂν. Επ. νἱῖ. 5; Ἐπ. ἰχ. 2-1ιᾶ, χν. 2, χῖ. 6, 
χἰίνιῖ, 2, χοῖχ, 3, 1ἱό, οἷν, 1). [π ΟὨΠσίβεϊ- 
ΔηΐῪ τ ῖ8 τόϊε νν88 πδίυγα! γ ἀρβοσθεά ὉῪ 
Ομτβὲ, Ψῆο δἵοπμε σαιϊῆεά δηὰ ἱπβρίγεά 
Βὲβ Ρεορ ς᾽ 8 βυρρ!ςδίίοπβ. Βυΐ ἴῃς οἷά 
Ῥεῖ! εἴ εν  ἀεπεῖν ᾿ἰηρετοά ἐπ τίνες οἶγοῖεβ 
οὗ εν! ΟὨγίβείδηϊν (ς΄. Τ εβί. [ωδν. 3, 
5), 8:86 ΌΥ 58:46 σε ἃ σοπιρίεῖς δοοερῖ- 
πος οὗ ΟἸγίβι᾽ 8 πεανεην ἑμποιΐοη, Τῆς 
1λιΐοσ ἀϊὰ ποὶ ἱσωπηεάϊδιεῖν οὐ υπίνεσβα 
ὙΠΊΠΕΥ ὉΡ δυο δυγνίναῖϊβ οὗἨ τπς οἷάεσς 
ἙΔΙ ΓΒ; ρορυϊασς τοὶ ρίοη ἰεπάθά πθη 85 
πον ἴο ῬῈ νἱάες δὲ βενεσᾷὶ ροϊπίβ {πῃ 
118 {πεοτγεῖςαὶ ῥγίης ρ]εβ (48 ἴῃ Οτίρεῃ, 
Ὁεἷς. ν. 4ὄ1 δηὰ Τογ]]. ἀς Ογαέ. χὶϊ.). 
Ῥιαῖο, ἱπ ϑγνιῥος. 202 Ε.., τλᾶκεβ ἴῃς 

δαίμονες Ῥτγεβεηΐ Π16Π᾿5 Ῥγάυογβ ἃπά οὔξει- 
ἱπρβ ἴο (ἢς ροάβ, δηὰ τηεάϊδιε [ἢ Ἰδιιετ᾿ Β 
ςοπιπιαπβ δηὰ σεοοσῆρεπος ἴὸ το (οἷ 
Ρμΐο, ἐς ϑονεμ ἐδ, '. 22, δῃὰ οχ ἱ. 1). 
8:6 ἔυγίπες χνὶϊ. 1, χχὶ. ο, ἔοσ ἃ βἰ τ)! 
βίδϊε οὗ πηδεζειβ ἰῃ ῥγίπχεῖνα ΟἸ σι βεϊ ΙΕ 
ψἱἢ τεραγά ἴο [πε σοτγεβροπάϊηρ ξυαποείοι 
οὗ ]εν βῆ δηρεῖβ 48 ἰηξεγπηςάϊατιεβ οὗ 
τενεϊδιίοη. 

νες. 6 ἢ. Τῇε “τεβῇ βογίεβ οἵ ἀϊβαβίειβ 
ἄοεβ ποῖ δάνδηςς γηδίζοιβ ΔΩΥ ἔυγίῃεσ 
1ῆλη τῃς ῥγανίουϑ 568]-8εσίςβ. ἢ ᾿Ἰεδά 
Ὁ ἴο ἴῃς ἔπ] οδίδβίσορῃε, ἀπά ὕροη ἴῃς 
εἶξε οὗ τ πιεῖ ἱπίο ἃ δισίμεγ ἀενεῖορ- 
ταεπὶ οι ῥγδοιοϑ!ν ροε8 ονὰσ ἰδς 
βᾶπια ῥτουπά οτος τῆογθ. Τῆβ γεῆσδςιβ 
οἵ σουγδα ἰἰτογάγυ δγίῆςς, ποῖ ΔΩΥ βυοοςδ- 
Βῖνε οὐ οοπτίπυουδ βοῆοπιε οὗ ἐνεηΐβ; ἴτ 
ἰ8δ ἰξεταῖῖνες ποῖ ἢ βϑίοσι δ! οὨγοποῖο- 
εἰοαὶ. [ε ἴβ ἀουδεῖι! {ἢ τῆς ρσορῆδε ἰη- 
τεπάοά τὸ δυρρεβὲ ἴῃς ἰάδα ἡ ῃςἢ ὀσουτϑ 
ἴο ἃ πιοάδγῃ πιϊηά, υἱξ., τλδε δυο ἀρρα- 
τεηΐ ογο 168 βεετ ἴο τεοὺσ ἰῃ Πἰδίοσγ. Αἱ 
ςετιδίη ἐροοβ Ὄνεσυτίηρ βεοῖηβ ἴὸ ὃ6 
Ψ ΟΣ ΚίΠ ὉΡ ἴο βοσηα παἰρδν ΟἸϊπιαχ ἴος 
βίο τηδη Ἰοοῖς ἰῃ ἀγεδά οσ δορε, δηὰ 
γεῖ ἴῃς ψου]ά γίρμιβ ἰβεῖ ἔοσ ἀποίδμες 
ἐροοῖ; {πὸ ἀόπουεηγεηὶ ἔδλάεβ ἔοσ τῆς 
τς δείηρ ἱπίο ἴδε ἔα πογίζοη ; (ἢ 

ὍΕΙΒ Οὗ ενἱ] γαΐδμες {πεπηιβεῖνεβ δέσγεβῃ 
ἴῃ οἵμεοσ ἔοσπιβ. Νεδεῖ Βοτα ποῖ ἰη τς 
Ῥτενίουβ βενδῃ σγοῖεβ σδη Πς δβίτοϊορίοδι 
τείεσεηςς (10 [Π6 οοίουτβ ἀπά Ἵδαγδςοῖεσ- 
ἐβεῖρβ οὗ πε ρἰδηςῖβ, ορ. Εχῤ. Τὶ. χχ. 426- 
427) Ὀς Μοτικεὰ οὐυξ ἡ] Δ᾿Υ Ρἱαυβι ΡΠ] ἰγ. 
ν. 6-12. Τῆς ἥγ5ὲ ἔομν ἱγμνιῤείς. 
ες. 6. ἴῃ τῃα βοδεπ)ς οὗ δε ᾿γυπηρεῖ- 

νἱβίοηβ, 88 οὗ ἴῆς βεαὶ-νἱδίοηβ, ἴς ἔτβϑε 
ἔους δῖε ἀϊδετεπιίδιεά ἔσο ἴῃς πεχὶ 
ἴῶτεε; ἰῃς ΒΡ πᾶ βἰχίῃ ἴῃ θοϊἢ οαβεβ 
βίδπα ὈγῪ {πεπηβεῖνεβ δηὰ σε βεραγαιϊεὰ 
ΌΥ ἃ σοηϑβίεγδθϊε ἱπεοεσί ας ἔγοπι τῆς ςο]ο58- 
ἰηρ βενεηῖῃ. [{ 18 γεπιδσκδαῦὶς τπδὲ ὄνεῃ 
τς ἤπᾶ] τσυπηρεὶ οἵ χὶ. 15 ἔ, ἀοεβ ἠοΐ σοτ- 
τεβροπά ἴο ἴῃς ἸΙουὰ ἰγυπιρεῖ- δ[αδε τυ Ὡς ἢ 
δοοοσάϊηρ ἴο 1ενν 8 δηά εαγὶν ΟὨ τ βείδῃ 
τιδάϊπίοη, ννὰβ ἴο νᾷάκεπ (πε ἀεδὰ τὸ 
τεβυτγεοιίοη οἵ ἴο τα]ν ἴῃς βαϊπέβ (Μδίϊ. 
χχὶν. 31) δ τε οἷοβε οὗ ἴῆε νοτϊά. ΤΒε 
Αροοδλίγρβε Κηπονβ ποιδίηρ οὗ (μΐ8 ἔεα- 
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ᾳ χί. το, χυὶ. αὑτοὺς ἵνα σαλπίσωσι. 

41 οὐΐγ, ἰὩ 
Ν. 
Ον 8 

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ͂ ΜΝ. 

ἡ. Καὶ ὁ πρῶτος ἐσάλπισεν, καὶ 
Ὑ. ὅεε ἐγένετο “χάλαζα καὶ “ πῦρ μεμιγμένα ἐν " αἵματι, καὶ ἐβλήθη εἰς: 

Μεΐ, χν. τὴν γῆν καὶ τὸ τρίτον τῆς γῆς κατεκάη, καὶ τὸ " τρίτον τῶν " δέν- 

ἐμ τε τοςς ὅρων κατεκάη, καὶ πᾶς χόρτος χλωρὸς κατεκάη. 
δεύτερος ἄγγελος ἐσάλπισεν, "καὶ ὡς ὅρος μέγα πυρὶ καιόμενον" χχν ϊ, 2, 

Ῥε. χνὶϊἱ. 

ὃ. Καὶ ὁ 

τόξνκη,ν. ἐβλήθη εἰς τὴν θάλασσαν καὶ ἐγένετο τὸ τρίτον τῆς θαλάσσης 

κ᾽ λεοδεν αἷμα, 9. καὶ ἀπέθανε τὸ τρίτον τῶν κτισμάτων τῶν ἐν τῇ θαλ- 

μὰ άσσῃ, τὰ " ἔχοντα ψυχάς, καὶ τὸ τρίτον τῶν " πλοίων " διεφθάρησαν. 
ἢ 90 (ϊ. 

. 8, [58. ἰΐ. 13. Ἐπ. χνὶϊἱ. 13 {., χχὶ. 3, ονὶϊἱ. 4, ἔγοσῃ [6ζ. ἰΐ. 25 Εχοά. νἱϊΐ.. 
᾿ ἔψον Υ Ὑ ΤῊΝ ρβοειεἴοα (1. 20, εἰοῦ δ Ρίς. ἀπε ἊΝ εἶκε) δὲ ΠῚ πες εἴμεε. ᾿ Τὴν ΠΡ 
Ψ ἵττεζ. 88 ἷχ. 12, 18. 

ἴατα, ποτ οὗ 186 τγδάϊτίοη (ργεβεγνεὰ Ὁγ ΚΕ. 
Αἰίρα) παῖ ἴῃ ῥγοςεββ οὗ ἴδε γεβυστθο- 
εἴοη ψουϊά Ὀς δοοοπιραηϊεἃ ὉΥ βένεῃ 
τυπηρεῖ-ρεδὶβ ἔγοπι αοά, Τμςε ἢτβὲ ἔουγ 
{τυπηρεῖδβ 8εὲ ἴῃ τηοϊίοη ἔογοαβ οὗ γτυΐη (παῖ 
ΑἸ] ουὐ παΐυγαὶ οὐ)εςῖβ; ἴῃ 54}. ν. :7-23 
(νι 17-24) ἴδε ννογὰ οὗ παίυτε 18 υδοὰ 
ἴγες εἶν ὉῪ αοά το Εὔημα τηεη. Τῆς 

οἱοβίηρ ἴἄγεε οοποογη δυτηδη [ἰξα, ἐ.6., (ἢ ς 
ξοάϊεβ8β ἱπῃδθίϊδηϊβ οὔ ἴῃς εαγτῖ. Τῆς 
Θπεσὰὶ ἰάςα ἰβ [μαι οὔτῆς εν ἰδῇ τγαάιτίοη, 
δες οἢ χν. 2) νι ίοι ῥὑγείδοθὰ [με βεοοηᾶ 
ξτελὶ τεἀδεπιριίου ὉῪ ἀἰϊβαβέεγβ δηδίορουβ 
ἴο ποβε ῥτεοεάϊδηρ ἴπε ἤγβι : οὐ 4.9.» 
ϑοδδᾶς Εχοά. 4 ὃ, ἰετῆρογε αυο 8ς σευ θδοϊς 
1τεχ Μεβδβίαβ, ἔδοίει Πειθ οπιηΐα ἰβίᾶ 
πχίγαουϊα, ργοάϊρία εἰ ἀϊνίπας υἱγίαι8 ορεγα 
οογᾶπι Ιδγϑεὶς, φυδα ἐφοὶϊὶ οἰπὶ ἰη ΑἊεργρῖο, 
πεπηδάτηοάυπ βογὶ ριυπι εδὲ Μίο. νἱῖ. 15; 

ἃἰ8ο ]1αἰκυῖ δέρνει. ἱ. 56 ὃ, Τατρ. 1οπ. ου 
Ζεςῖ. χ. ᾿χ, εἰς. Τς ἀϊδβαβίεσθ τεπιϊπά 
οὔς ον ἀπά τῆεη οὗτῃςε Ἐργριίδη ρίαριεβ 
(, 708. Α4ηέ. ἰἰ. σ4-1; 4180 ΑπΊοβ ἵν. 4 ἔ., 
88. ἶχ. 7 1). Τῇε ἤγβι ἔουσ νἱβίς εατίῃ, 

8εᾶ, νναΐετβ, δῃὰ τς βκυ. Ηδὶ!-ϑἤονεσγα 
ψνεῖς ἃ ἰγδάϊίοπδὶ ϑοουσρε δπὰ ὑνεάροῃ 
οἵ ἴδε ἀϊνίπε ἀγπιουγυ ; οἡ {μεἰς δβϑβοςὶδ- 
του νἱτἢ πα ἀετγβίοστηβ δες Ὁ. Α. 5: 8 
Ἡ δὲ. Οεορ. δ4, 65. 

Ψες. γ. Ἠαὶ! δπὰ ἔγε, ἂἃ8 ἰῃ τς ἑουτία 
ἙἘρφγριείδη ρίαρυς, Ῥυῖ: ἢ τὰς δάάδεά 
Ο.Τ. Βοῖτος Ὧδε. τε.) οὗ ἃ βῆοννεσ οὗ 
διοοά ἱπειεδλά οἵ σταίη (βδεε Ομαρ. 1ᾶ ὁ, 
ψ Ποῖα (ἢ βἰχί πεᾶνεῃ 18 {Πα βίογεβοιβα 
οὗ μαὶϊϊ, βίοσπι, δπὰ ποχίουβ νᾷρουζβ, εη- 
«οἸοβθὰ νυ ἱδίη ραίεβ οὗ ἤγε ; δηὰ βρεοίδ!!ν 
5.001}. ν. 377, πῦρ γὰρ ἀπ᾽ οὐρανῶν. .. 
βρέξει .... πῦρ καὶ αἷμα). Ἐος δἰπι!]ας 
Δι οβρδοσίς Ῥμεηογηςεηᾶ, δες οὐ νὶ. 8, 12. 
Ῥοτίεηίβ οὗ [δῖ8 δποσγηδὶ πδίυσγε ἅγε σα- 
οοτγάεδά ἔος τς βενθηι ἀεοδάς οὗ ἴδε ἤτβε 
ςαπίυσΥ ὉΥ Κοπιδη ᾿ἰβίοσίαπβ, Ὀυϊ βετα 
8 ἢο περὰ ἴο βες βρεοίῆς ᾿ἰβίοσίοδὶ 411υ- 
δἷοπβ ἰῶ Ῥσορῆδου ὕροη τπὶ8 ρταηὰά βοδ]ςε. 
Τδς δἰραϊ οἵ διπιοβρμεσὶς ἢγε δἰνγαυβ 
εἰρηιδεῖ το ἴδε ἀαποίεηϊβ ἴδε ἀρργοδοῖ οὗ 

νδγίοιιβ ἀϊβαβίεγβ, Ἄϑρεοίδ!ν Ὑνμεη βίδσγβ. 
ε]1. ὙΝειδιείη οἰϊεβ Βαγα Μεεία, 59, χα; 
ἀιχιι Κ, ΕἸΐεζεσ, ρεζουβββ εξ πιυημάυβ, 
τετίία πεπὶρε Ῥᾶγβ οἰεάγυπι, ἰετιία ρβᾶσβ. 
ἐπτιοὶ, εἰ τεττία πογάεί. Τῆς ἰπϊτά ἰ8 ἃ 
Ῥεϊπιϊεῖνε ϑεπιτὶς (ΒαΑΡγὶοπίδη : 1δβίσονν, 
107 {.) ἀϊνϊ βίοι, νυν δίς ἢ Βδ8 [8 τοοίβ δ]8δὸ 
ἴῃ Ἰγαπίδη σε] ρίοη (Ὑβῃξ, χίϊ. 3, Ὑδβπα, 
χὶ. 7, εἴς.), ψῆεζε ἴῃς τἰὐρασιτς ἀϊνείοι 
οὗ ελιῖβ, ἀεσγίνεά οσίρί πα! ἔγοπὶ ἴδε 
τῆτοείοϊά ἀϊνίφοη οὗ φαγί, διπιοβρδεζε, 
δηά υηίΐνοτβε, ἰβ οἷάες πη ἴδε βενεη- 
[ο]ὰ.---δένδρων, δες 5.Ποϊ. (τὰ δένδρα. 
δηλονότι) οὐ ΤὭυς. ἰΐ. το καθεζόμενοι. 

μνον . .. τὸ πεδίον. Ῥάδυβδη. ἰΐ. 365 
(φ,. ἵν. τ66 4) πχεπιΐοηβ ἀπιοης ἴῃς Ῥῇεπο- 
τηεηδ δἰϊεπάϊηρ ελγι βαυδίκεβ ἤεᾶνυ ταὶῃ 
οὐ Ριοϊοηροά ἀτουρδῖ, {πε ἀϊδοοίουτ- 
ἴῃς οὗ τὲ βυπ᾿8β ἄϊδςο, εἴς. ; “βρείηρβ. 
ΤΑΟΒΕΪΥ ἄσγ ἃΡ. ϑυάάδη φυδίβ βοπιείίπιεβ. 
ΒΘΕΡ ονες ἴδε ᾿οουπίτν, δἱονίπρ (πε 
ἴγεεβ ἄοψῃ. Αἱ τἰηγεβ8, ἴοο, {πε δκυ ἰδ 
βῃοϊ ϑτἢ βδεεί οἵ ἢἤαλπχαε. ϑίδιβ σὲ 
δέξῃ οὗ δὴ δϑρεοῖ πενεσ κπονγτὶ Ὀεΐοτγα, 
Δηά βιγίκε σοηπδίεγηδιίίοη ἱπίο 411] Ῥὲ- 
Βοϊάετβ.᾽" 

ννυ. 8, 9ρ. Α βεῖγ πιαββ, πυρε δ8 ἃ 
τηουπίδίη, ἰ8 ἤπηρ ἱπῖο 186 86ᾶ---ἂ ἀε- 
βοεϊριίοη Ὡς Ψουᾶά τος] ἴῃς δεῖν 
νοϊςδηὶς θοπιδβ ἔατα ας το ἱππαρίϊαπῖβ οὗ 
186 Ερεδαη. Τῆε οδἰδδβίσορδε ἱποϊυάεβ, ἃ8 
ἴῃ τῆς ἔτβε Ἐργριίδη ρίδσυς, (πε τυγηΐηρ 
οἵ νναῖεσς ἰηῖο δἱοοά απὰ δες ἀεβίγυςείοι 
οὗ τιλείῃς δηϊπηαῖὶβ (4 Ἐϑά. ν. 7, νεγᾷ.- 
Οεογρ. ἰἰϊ. 541 ) θεδβίἀεβ πᾶνος δῆλοπ 
τῆς βῃηϊρρίησ. Μοϊοδηίς ρῬῃεποπιεπα (ς}. 
Ιπιγοά. 8 8) ἰπ ἢ ς Ερεαπ διοῃίρεῖΐαρο (6. ́ .» 
δὶ ΤεΓα) ἂς ἰῃ [Ὡς Ὀαδοκρτουηά οὗ {πὶ8 
ἀεβοτίριίοη, ἀπά οὗ οἴπεσβ ᾿ῃγσουρβουῖ τῃς 
Ὀοοκ; ἔεδίυγεβ δυο 28 ἴῃς ἀϊβευγθδηςα 
οὗ ἰδαπὰβ δηὰ {πε πιαϊηἰδηά, βῃονγεσβ οὗ 
δβίοπεβ, εαγίδαυδκεβ, ἴῃς δυη οδβουγεὰ ὈῪ 
ἃ Ὀϊδοῖ τϊϑὶ οὗ 8868, ἀπά ἔς τηοοῦ 
τοάδάεηπεὰ Ὁγ νοϊοδηὶς ἀυδὲ, ννεσε ἴα πδίυγαϊ 
φοηβδαθεηςεδβ οὗ δγυρίοη ἴῃ βοπλα δ0Ὁ- 
ταλτίης νοΐςδηο, δπὰ Τμετσα--- Ἃἀϊοϊηίη 

πῆς τς πῶ, 
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1ο. Καὶ ὁ τρίτος ἄγγελος ἐσάλπισεν, " καὶ ἔπεσεν ἐκ τον 5.0. ̓ 

τοῦ οὐρανοῦ ἀστὴρ μέγας καιόμενος ὡς λαμπάς, καὶ ἔπεσεν ἐπὶ τὸ « χνίς ἃ ('. 
τρίτον τῶν ποταμῶν καὶ ἐπὶ τὰς " πηγὰς τῶν ὑδάτων. 11. καὶ τὸ ανί. αι, 

ὄνομα τοῦ ἀστέρος λέγεται ὁ ̓ ΓΑψινθος ᾿ καὶ “ἐγένετο τὸ τρίτον τῶν [ενὶ. 4. 
ὑδάτων “ εἰς ἄψινθον, καὶ πολλοὶ τῶν ἀνθρώπων ἀπέθανον ἐκ τῶν ἢ ᾿ἰπτς 15 

ὑδάτων, ὅτι ἐπικράνθησαν. 12. δ Καὶ ὁ τέταρτος ἄγγελος “ ταν ἿΣ 
ἐσάλπισεν, καὶ "ἐπλήγη τὸ τρίτον τοῦ ἡλίου καὶ τὸ τρίτον τῆς ΜΜα, Β.4ρ, 

σελήνης καὶ τὸ τρίτον τῶν ἀστέρων, ἵνα σκοτισθῇ τὸ τρίτον αὐτῶν, 

καὶ ἡ ἡμέρα μὴ ᾿φάνῃ τὸ τρίτον αὐτῆς, καὶ ἡ νὺξ ὁμοίως. 
13. Καὶ εἶδον, καὶ ἤκουσα ἑνὸς ἀετοῦ ' πετομένου ἐν " μεσουρανήματι, Ἐν Ὁ 
λέγοντος φωνῇ μεγάλῃ, ὃ“ Οὐαὶ, οὐαὶ, οὐαὶ ' τοὺς κατοικοῦντας ἐπὶ ἐε το, 

τῆς γῆς, "ἐκ τῶν λοιπῶν φωνῶν τῆς σάλπιγγος τῶν τριῶν ἀγγέλων λας 

τῶν μελλόντων σαλπίζειν "". εχ. διαῖχ, 

λεγ. ΝΙΤ. 
Β Σαλϊδιοά ἴῃ 4 Ἐδά. χυ. 14-15. ἰ χίϊ. σ2. ΚΟ. νεῖ. τ; ΞΞ ἀπό Μαῖῖ. χνὶϊ!. 7. 

1ΤΒς οὐτίοιβ ἀπὰ ἱπέεσίοσ ναστίδπι ἄγγελον (Ρ, 1, εἴς., Αττῃ., Υίςῖ., Αηά,, Νιτίηρα : 
μῆμ5 μὲ αφμέίανι, Ῥτ.) ῬτοῦαΌΙν ἄσοβε ἔσοτῃ ἃ ςορυ βι᾽ 8 τεοοϊϊεοϊίοη οὗ χῖν. 6.ἁ Κὅη- 
δοίκο (Ε»"σηδαϊδίομση σὰ ϑέεϊϊεπ Ν.Τ., 34-35) Ὀγεΐοτβ [ἃς σοτηρί εἴς (80 13) γτεδάϊπρ 
ἀγγέλου ὡς ἀετον. 

Ῥαϊπιοθ--ν 8 ἴῃ ἃ βίἰαϊε οἵ πιοσε οἵ 1688 
δενεζα ετυριίοη ἀυγίηρ {πε ἤγδε επί. 
ΑΙ! τοῖθ δυρρεδιεά τε Βίάεουδ οοουζθ 
ἰῃ ποῦ τῆς βπδὶ οδιδβίσορῃς ννγᾶβ 
Ραϊπίοα ὃν τῆς ἱπλασίπαιίοη οἵ Ρίοιιβ οοπ- 
ἰετηροζασίεβ. [ἢ τἣς ογυριίοη οὗ 1573, 
τῆς 8εᾶ τουπὰ ὙΠεῖα ψᾶβ ἰἰηϊθὰ ἴοσ 
ὈΘΩΙΥ ταἱΐε8 τουπά, ἀπά ὄνεη δε ἴῃς 
Βυρτηδτγίης νοΐϊςδπο ἰ8 φυϊεβοεηῖ, “τῆς βεᾶ 
ἴῃ τὰς ἱπητηεάϊαϊε νἱςἰηἰν οὗ (πΠ6 σοης ἰ8 
οἵ ἃ ὑγιΠ!πὲὶ οσδηρε οοΐους, ἔτοπὶ ἰδ ς 
δοιίοη οὗ οχίάς οὗ ἰσοη", [ἢ 1707 ἃ ἰδῖρε 
τοοῖ βυάδάεξηϊν ἀρρεαγζοὰ ἴῃ ἴδε 8εᾶ, ἀυσ- 
ἱπρ τᾷς εγυρτίοη, ἀπά ονίηρ ἴο ποχίουβ 
νΔΡρουζβ “411 β8ἢ ἴῃ ἴῃς παροὺ ἀϊςὰ "", 

ν. 10, 11. Τῆς {πἰγτά ραζτὲ οἵ 41] 
ἀτγιηκίηρ νδίοσβ ἰβ ροϊβοηεὰ Ὁ ἃ πυρε, 
ποχίουϑ, Του ἢ-Πκα τηεῖεοσ βμοοιίηρ ἄονγῃ 
ἔχουσι 16 δκῪ (Νερ ̓8. “ ἀε σοεῖο ἰαρβα 
Ρες υπλῦταβ δῖε ]12 ἔδοεα ἀυσεηβ πιυ]ᾶ 
οὐπὶ ἴυςς σοπουστῖς," Αςῃ. 1ϊ. 603, 694). 
Μγοτηγνοοῦ, ἃ δἰεες ἄγυρ ἰγρίοδὶ οἵ 
ἀϊνίπε Ῥυπὶβῃπγχεπῖ, γᾶ8 ἈρΡρδγεηίὶν 800- 
Ῥοϑβςεᾶ ἰο ὃς ἃ τηογίαἱ ροίβοη ; ἔιι8 ΡΊ ἢγ 
Η. Ν. τἴ. 232) δβδογίθεβ τῇς δἰ τεσπθβδ οὗ 
δε ϑδῃμπδὺβ (Απδνα) ἰπ ἴδε ἴγοοβ 
ΔΙ ἴο 186 οἶγοα μαβδοομές αῤεϊπὲλίο. 
Βυῖ {π18 ἔεδίυσε οὗ τς ν᾽βίοῃ 18 ἴδ κοῃ 
ἴτοτη ᾿σαπίδη οὐ Μαπάδελῃ Ἂβομαίοϊοου 
(Βεαπάς, 584 ζ), νβεσε διηοπς ἴΠ6 δίρῃβ 
οἵ τὰς επὰ γε ἔδῃγης, ννδσβ, ἃ βίδσ ]]Π τη, 
ἴτοτὰ βδᾶνεη ἀπά τηδκίηρ τ[ἢς δβεᾶ γεὰ μ 
Αρος. χνΐ. 3], ἀπά ἃ εγοΐοης νἱὮἢ ἃ ἀυ8ὲ- 
βίοσῃῃ. Ογ. 4 Ἐβά, ν. 9, οἱ ἴῃ ἀυϊοίδυβ 
Δηυΐβ βαῖίαε ἱπυεηϊυπίας. Εἴνεοιθ δηὰ 
ξουπίδίηβ ψψεσε δβϑοοίδιε ἰη τῆς εἰβηΐς 

ΨΟΙ, Ν. 

ταϊηά (ο΄. Νεῖ. 1. 13) ἱἢ βυρετγηδίυγαὶ 
βρί τ δῃὰ ουγαῖϊνε ῥγορεζίίεβ; δεπος 
ὍΡΟη ἴδετλ 188 βίοσῃ ρσορδεὶ οὗ τχοπο- 
τείβηλ βεὰβ ἴδε ἄοοσῃ οὗ αοὰ ἐλ]ΠΠ[πρ. 
ἐγένετο. . . εἰς, ἃ Ηεδταϊδεὶς σοῃϑβίς., 
σοπιποη ἰῃ Αροσαῖγρβε δηά ἱπ φυοῖδᾶ- 
πίοῃβ ἔγοπῃ Ο. Τ᾿, δυὶ “ ἀεςίἀ αν τατα εἶβ6- 
ψΒεΣο᾽ ἱπ ΝΤ. (Βἰπιοοχ). ϑρτίηρβ (πὰ 
ἴδοβα, 4.9΄., ΠΕΑ͂Σ ϑΙΏΥΓΠΔ) δπὰ ἐουηίδίπϑ 
πδίυσα!ν ἀρρεαγοὰ ἴἰο ἴδε δποίεωϊ τηϊπὰ 
βοπιενναὶ χηγδίετίουβ δηὰ βερδζδῖε; 
τρεῖς Ιδοκ οὐ νἱβι]ς σοππεχίοη ὑἱΒ 
Τίνοτθ οἵ ἰαΐκεβ ϑυξβεοῖοά τῆς ἰάεα τπαὶ 
ἴδεν βργᾶπᾷ ἔγτοτῃ ἴἢς βυδιετσδηεδη ἀργ88 
ος ἴδαὶ {πεν ψεζε σοηπεοίεὰ ἢ ἀδε- 
τχοηβ, Ηδεηος τδεὶτ τόϊε ἴῃ δε πα] ςοη- 
νυϊδίοηβ οἵ πδίυτε (4 Εβά, νἱ. 24 υεπᾶς 
ξοπίϊυπι βίαδυπι, Α88. Μοβ. χ. 8 εἰ Τοπίεβ 
δηυάδζυσῃ ἀεῆςϊεπη|). ΟΥ̓ ΒΟδεθδΟΒΒ 1νε 
Γαμάς ϑδξαδιοεὰς πὰ έτη (τοοτ), 30 ἔ,; 
ἴος τμεῖς σοππεχίοη ἢ ἀγαροηβ, ΚΕ. 5., 
157, τό ἔ., δηὰ ἔος ἐμεῖς ὈΠΌΌΪ Πρ 88 
ἃ ταλῖῖ οὗ βδογεά δηεγρυ, ἐδέά. 154 ἢ. 

γες. 1:2. “50 48 ἴο ἄδγίεη ἃ [Ὠἰγά ρατὶ οὗ 
τδετι, δηά (ἰ.4.} το ργενεηῖ ἃ ἰὩϊγὰ οὗ τς 
ἄδλν ἔτοτα βῃϊηίπρ (φάνῃ, οτ φανῇ, νν]π.} 
δηά οὗ {πε ηἰρδς Ππκοννιβο". Ὀαγυίρῆι ἴδ 
βῃογίςπθὰ ὃγ ἃ (μἰγά, πὰ τῇς Ὀγιρῃέπεββ 
οὗ δὴ Ἐδβίοσῃ πίρῃϊ σοσγεβροηαϊ ΡΥ 
Ἰεββεηοὰ (ο΄ ἴδς Ἐσγρείδη ρίδρις οὗ 
ἀφτκηεβθ). Τῆς ντίτεσ εἰἴμος ἔοτρείβ οὐ 
ἴρποσεβ ἴδε ἴλος ταὶ ες μαβ δἰγεδάυ 
οἰεαγοά πε βεᾶνεη οἵ βίδσβ (νῖ. χ3). 

ΨΜεῖ. 13. Απ οπλίπουβ ἱπισοάιοιοη το 
ἴδε Ια8δὲ ἴᾶσες ἱταπρεῖβ. Απ δαρῖὶε, ἢεῖα 
8 ἴω Αρος. Βδσ. ᾿ἰχχυῖ]. 17-22, ἰχχχν!ϊ. 1 (οὐ. 
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χἰΐ. ο, ἴα. 
χῖν. 12, του 
[κε χ. 
τᾶ. 

Ὁ χί. γ, χνὶϊ. 
8, ΧΧ.Ι, 3, 

οὐρανοῦ " πεπτωκότα εἷς 

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΙΧ. 

ΙΧ. τ. ΚΑΙ ὁ πέμπτος ἄγγελος ἐσάλπισεν, καὶ εἶδον " ἀστέρα ἐκ 

τὴν γῆν, καὶ ἐδόθη αὐτῷ ἡ κλεῖς τοῦ 
Ὁ φρέατος τῆς ἀβύσσου, 2. καὶ ἤνοιξε τὸ φρέαρ τῆς ἀβύσσου, καὶ 
ἀνέβη "καπνὸς ἐκ τοῦ φρέατος ὡς καπνὸς καμίνου μεγάλης, καὶ 

ἔπιεν, ἢ ἐσκοτώθη ὁ ἥλιος καὶ ὁ ἀὴρ ἐκ τοῦ καπνοῦ τοῦ φρέατος. 3. "Καὶ 
31,0 .(ΟεὩ. 
Χχῖχ. 2. ἐκ τοῦ καπνοῦ ἐξῆλθον ἀκρίδες εἰς τὴν γῆν, καὶ ἐδόθη αὐτοῖς ἐξου- 

ὡς ἔχουσιν ἐξουσίαν οἱ σκορπίοι τῆς γῆς 4. καὶ ἐρρέθη 
Ἐκ ἐν, αὐτοῖς ἵνα μὴ ἀδικήσουσιν τὸν χόρτον τῆς γῆς, "οὐδὲ πᾶν χλωρὸν, 

ς Θ4η. χίχ. , 
48, Εχοά. σία, 

1ο. 
ἁ χνί. το. 
Οοὶν 00} 
ἴῃ ΝΙ͂. ᾿ 
ἐπ Πἰεταὶ βεηβο. ε ΟἹ. ϑεβοῖ. ου Ασίδβι. ( οδανη. 150. 
ἴῃ δὴ] εἶδυϑε. εἰ. 7. 8 νἱἱ. 4.8. 

Ἀεεέ οὗ γονάς οἵ Βαν. νἱὶ.) ἃ τλεββεῆρεγ 
δηᾶ Πεγαϊὰ οἵ οδϊδβίτορῃε (118 αββοοίδιί οπβ 
8:6 Ρυπίτϊνες ἀπά Ὀοάείωυϊ!, Πευς, χχνῖῖ!. 
49, Ηοϑ. νἱϊ!. σ, Ηδῦ. ἱ. 8, Ευτὶρ. λές. 
528-536) ἢβΐεδβ ἰῃ {πε Ζεηΐτα, ἐ.δ., ϑυνοορ- 
ἵπρ ἐχδοῖὶν ονοσ ἴῃς μεδάβ οἵ πῆεπ, Βὸτ 
τῆς εαρὶς (δίπηιεκα ἴῃ Ζοτοαβιγίδηϊβη) 
88 ἴῃς βετνδηῖ οὗ δείτυ ἴῃ ἀποίεπι (8γ- 
τίη) ταγιβοίοργ, βεε ΕΒ. Βὲ. “" ΟΒεγν,"" 
8 8, δηὰ Αεἰς οὗ Τλοπιας (Η γτηη οἵ ϑουϊ, 
51). τὴ νος . .. ἴογ ἴῃς τεϑὲ οὗ ἴδε 
ττυπιρεῖ νοΐοο58.᾽ Τῆς ἢγβὶ γος ἤπίβμεβ 
αἱ ἰχ. 12, ἴδε βεοοπά (αἴϊες ἴῃς ἱπίετυάς 
οἵ χ. 1-χί. 13) δῖ χὶ. σ4, ἰῆς τῃϊγὰ ἀρρᾶγ- 
ΤΕΠΕΥ αἱ χίϊὶ. 1ἱ2- -τπουρὴ 48 υδιια]ὶ οπα 
βειίεϑβ οἵ ρΡῇῃεπομηεηα πιο ἱγγεχυϊαγυ 
αἱ 1δε οἷοβε ἰηίο ἀποίπεσ. 

Οπάρτεκ [Χ.---νν. 1-τὲῶ: Τῆς Δ 
ἐγωνιῤεί. 

νεῖ. σ. ϑίδεβ (αβδ σώματα ἐπονράνια) 
ἅἄτορ ἔγοπι δδᾶνε ἰῃ ἴῃς ἴοτπι οὗ Ὀεδδβίβ 
{ξπουι Ιχχχνΐ. 1 [Ἃ} δηᾶ πιεη (ἰδὲά. 

1.1.) τγουρῆους [εν 8 ἀροοαϊγριῖς 
(ο΄. ἐδὲά. χνὶϊ!, 16, χχὶ. σ, 6, χο. 21, 24) ; 
Ἔνεη εαγῖϊες (Ἰυάρεβ ν. 20, [οὔ χχχνὶϊὶ. 7) 
ἔμεν παά ὕεεη ρειβοηίῆε, Οὐ ἔπ 
δίδιβ, δββοοίδίε δ8 ενὶϊ ρογίεηϊβ υἹ 
ἄεδδι οὐ ἀϊνίπε ἀϊδρίελβυγε, δες ΕτδζοσΒ 
Οοϊάεν Βομρὰ (“πὰ εἀ.), ἰϊ. τ8 {. Βτοιι 
ναὶ (Ο]]Ποννβ, ἰξ 15 Ῥοββιθ]ς δαὶ (πἰ8 δη- 
βεῖϊς δείηρς πο πὰ ἔδ!!εη 8 σοποεῖϊνεά 
88 Ἅῃ εν]] ἀρεηὶ (τεῇ.), Ρεγπιίτιοά (ἐδόθη) 
ἴο ἀχειοίϑε πη] ϊοουβ ῬΟΨΜΕΙ οα ἴῃ 
ξαγίβεγαπος οὗ ἀϊνίπε Ἰυάρτηεπι. “Τῆς 
Ῥίε οὗ τις δῦγβ8 " ἰβ τῆς ἀροάς οὗἩ ἴδε ἀεν!! 
δηᾶ ἀδεπιοπβ (τεῆῖ. οὐ Α2η. νἱῖ. 583 ἔ,, 
νἱ. 243 1.), ἃ βυδιετταπεαη ομδβδπὶ οἵ 
νναβῖς υπηδεγυνοσὶά, Ἰοσςαϊθά βοπιειἐπῖςδβ ἴῃ 
τῆς πιάάϊς οὗ {πε Ἄγ (51]αν. Επη. χχνίϊὶ. 
3)» Δῃὰά τεργοβεηϊοά μετα (ς΄ χχ. 1ὴ 88 
ςονετεά ὉΥ ἃ ᾿ἰὰ οὐ ρτεᾶῖ βίοωης. Τὸ 
Ἶυάρε ἔτοπι χίϊ. σ, τὴῖβ δῦγββ βεεῖὴβ ἴο 
ςοπίδίῃ, 88 ἰῃ Ο.Τ., ἴῃς ἢονν οὗἁὨ ννδΐετδ 
ξοτπι θεῖν ἀροη ἐπε φαγῇ, δηὰ πον οοήξηςά 
(αοοοτάϊηρ ἴο εν β ἔο!κ-Ἰοσε) ὈῪ Οοά᾽β 

οὐδὲ πᾶν δένδρον, εἰ μὴ τοὺς ἀνθρώπους “ οἵτινες οὐκ " ἔχουσι τὴν 

{ Ηεδτεαίϊδεὶς -- οὐδέν ; οὐδέ εγηϊ. ἱστεᾷ. 

ἄεοτες δπὰ τῆς πιλρίςα! ροΐεπου οἵ Ηἰβ 
πᾶτῃε (ς΄. οῃ χχ. 4 ἀπά ἰϊ. 17 αἰδο Ῥγάγενρ 
οΓ ΜαπαΞςβεῖ, “Ο Ἰμοτὰ Αἰπιρσῃν . . . 

ἄβυσσον, ὁ διαβϑὲ βῃυξ υρ {πε ἄξερ, τὴν 
δηά βελὶςά [1 ὉῪ τὰν ἐεεείρίς δηὰ ρἱοσγίουβ 
πάπα ᾽ν.) Α ἔεξαγβοης Ἵοανὶυ (“ ἀϊ 8 
βρίγασυΐυπι) απιτπρ Ροϊβοπουβ εχ- 
μιαϊδιίοπβ οὔος οχίϑιεὦ πᾶς Ηϊεσαρο δ 
ΡΙαγ, Η. Ν. ἰϊ. 95. ϑυοῖ ομδβπιδ 
ἐβεουξαονε 1εῶῖγ, ἄτεεος δηάὰ ἊΑβίδ) 

βεεπιεοά, ἴο ἴῃς βυρεοτγδεϊουβ, Ἰοοαὶ ἱπ]εῖβ 
ἰπῖο Ηδάς δηὰ ουκὶεῖδ ἴος ἱπέεσηδὶ αἱγ ἰῃ 
πε βῆαρε οἵ τῃερμῖς ναροῦσθ. ἴῃ 
Ῥῃγγρία 1861 βργίηρβ οἵ μοὶ νᾶρουσ δπὰ 
διηοίκα ἂς ἃ ἔεδίυγε οὗ ἴδε ἃς γοοβ νδ]]ο 
(Ὁ. Β. Ρ. ἱ. 2, 3), ἀπά τῃε νοϊςληΐς σοπα 
ἴῃ τῆς πάρουν οὗ Τεσα νψγᾶβ δεϊϊενεά ἰο 
θὲ βυςἢ δὴ δρεζίυγε οὗ 8ε11. Εἴἶγε Ῥεῖ. ἢ- 
πε ἔτοπι {π|8 βυδιεττάποδη ἔυσγηδος ννᾶ8 ἃ 
δισε ρογίεπι οὗ τς ὅπ] οδιδβίσορῃςε “ 
Ἐβά. ν. 8); ἡ, επδη, 330 ἔ,, 3906, Κ. 8. 
127, δηὰ ]ετζαιΐαβ, 116 ἔ, 
ει. 2. Εογ ἴδε (ο]ονίηρ ἀεδβοσρέίοη 

οἵ (15 ἀεβισυςῖνε Ποσάς οὗ ψεϊγὰ Ιοουδβίδ, 
δες Ϊοεὶ ἰϊ. ἢ Ὀτίνοσ᾽ Β ποῖςβ δηὰ ἐχ- 
οὐτδὺβ (Ο. Β.) ἴο Ψῃϊςοἢ αἀά τς ἑαπιουδ 
ἀεβογριίοη οἵ ἃ Ἰοουδί-ρίαρυε ἱπ Νὲεν- 
πλλπΒ Οαἰ δία (οἢ. χν.). Ναῖυγαι! υ πε 
δἰκείου;: ἰβ ἔα τῆογε ἰάεαιἰβεά τπδ παῖ 
ξἰνει ὉΥ ]οοἱ; ἰξ οἴει τεοα δ {86 
πιοηδίσουβ δϑϑοςίδϊεβ ογεαίεά Ὁγ Τίαπιδὲ 
ουἱ οὗ τς Ρῥτίπιεναὶ ἀῦγβϑ ([αβίσονν, ΡΡ. 
41 ζ); ἐ.6., βίσοηρ ννδιτίοσβ, “" βτεδί βεῖ- 
Ῥεηΐβ, ΠΊΕΤΟΙ 688 ἴῃ διίδοῖς, βῃδγρ οἵ ἰοοῖδ. 
νι ἢ Ροΐβοη ἱπϑίεδλά οὗ Ὀ]ἱοοά βῃε δ]]οὰ 
τι εἰς οάϊεβ. Βυτγίουβ νίρεσζβ βᾷς οἱοιῃεά 
Ψ ΙΒ ἴδίγοσ, τηδᾶς τπ 6 πὶ ΒΙΡῺ οὗὨ βίαϊυγε." 

νν. 3,4. Τῆε ἄεπδβε βηιοΐςε γεβοῖνεϑ 
ἰϊβεῖ ἰπίο ἃ βινᾶσγι οὗ ἰηέεσημδὶ ἀσπιοβ ἴῃ 
ἴδε ἔοτπι οὗ Ἰοσυδίβ Ὀυΐ τεηδετεά πιογα 
ἑοττηϊ δῖε Ὁγ πεῖς δἀάϊτίομα] ρόννεσ οἵ 
δβιϊηρίηρ κα βοογρίοπβ. [πβίεδὰ οἵ ργεγ- 
ἱῃρ οὐ {δεῖς πδίυγα! ἔοοά (Εχοά. χ. 15), 
αἰτελὰν μίασυςεά (νἱϊϊ!. 7) 1πεῪ τς ἰεῖ 
Ἰοοβα ὑρο τπῆδῇ υππιδτκοὰ ὉῪ τῆς Ὀἰϊνίπα 

Ἄάαν ὑξῶξωι ὁρῶν, - .--- 



1---Ἴ. 

σφραγῖδα τοῦ “ Θεοῦ ἐπὶ τῶν μετώπων. 

ΑΠΟΚΑΛΥΎΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 407 

5. καὶ ἐδόθη αὐτοῖς ' ἵνα 1 ἘῸΝ οἱ 

μὴ ἀποκτείνωσιν αὐτούς, ἀλλ᾽ ἵνα βασανισθήσονται ' μῆνας ' πέντε - Ἰοκειε᾽ 
«αἱ ὁ βασανισμὸς αὐτῶν ὡς βασανισμὸς σκορπίου, ὅταν παίσῃ ἀρηῖ ον 
ἄνθρωπον. κ ἔσται. 

6. καὶ ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις ᾿ ζητήσουσιν οἱ ἄνθρωποι τὸν Ἐχείσα, 
θάνατον, ἘΠ ΕΤΤΝ 

Ἰ καὶ οὐ μὴ εὕρωσιν 3 αὐτόν" Ι μοϑδη, αν, 
καὶ " ἐπιθυμήσουσιν ἀποθανεῖν, 1εε.νϊξ. 5; 

καὶ φεύγει ὁ θάνατος ἀπ᾽ αὐτῶν. ΧΡΗ 
7. Καὶ τὰ ὁμοιώματα τῶν ἀκρίδων ὅμοια "ἵπποις ἡτοιμασμένοις ἜΡΙΣ Θὰ 

εἰς " πόλεμον, ἌΡΑ 
24, 

ΛαβοΒ. )γ. 314, ᾧ.. 510. Ος. υἱΐῖ, 343, Ἡεγοά, νυἱΐ. 46, ἀρὰ Επτ. Ηἐῤῥ. τοΉ7. πὶ ]οεἱ ἰΐ. 4. τᾺ χὶΐ. 17. 

1 Κεδὰ ἄντοις (3, :, Ρυ.) 28 ἴῃ νν. 3 ἀπά 4 (40), ννἱἕ Τί., νν8., Β8., Β). (υδ.Β., 
ἍΝῊ πιλσῷ., ὃνν., νεζ. 5). 

3 Βελὰ ον μη (ΑΡΟ, 1, εἴς., Απά,, ΑτεῖΒ.) ευρωσιν (ΑΡ, πιίπ., εἴς.) τ Τδοἢ. 
Ῥᾶϑβι., ΝΗ ΕΣ ννε5., Β5., Β). [ἐυρησουσὶιν 3.0, πιΐπ., νῷ., Απάραιὶ, Ασεῖδ., Τί., Ττ, 
ΑἹ. 5'ν., ΝΗ]. 

868] (Ἰουρἢ ἐπε ἐχρεοιεὰ δ᾽αβὲ οὗ νυἱπάβ 
͵8 ἀγορρςεά), ἴῃς ἰάεα Ὀεὶπρ' βἰπιῖϊας ἴο [μδλὲὶ 
τερτοάδυοσοά ἰῃ ΡΒ. 50]. χιὶ. 1-3, 4, 5, χν. 
Ι, 9 (βεε αὔονς, οὔ νἱϊ. 3). Τῆς παιίοπδ 
ἀπάοσ οοτηπιληᾶ οἵ Ηοϊοξετηςεβ (7, 11. 
20) ἅτε αἷβο ᾿ἰκεποὰ ὃγ ἴ86 1εννῖβ8 
Σοτγᾶῃςεσ ἰο ἃ βυγᾶσπι)Ἢ. οὐ ἱπηυπλογαῦ]α 
Ἰοουβῖβ ; ληὰ ἔτοπῃ ἔῃ τηουτἢ οὗ {86 Ὀελβι 
ἴῃ Ηε,πΊλ8 ἰββιιε ἀκρίδες πύριναι ἴο ρετ- 
ϑεουῖς {πε νἱτρίη στο. ]οδερἤυβ, ἴοο, 
ςοπΊρᾶγεβ ἴπε ἀγην οὗ ϑίγμεοῃ [0 ἰοοιιδί8 
48. Ὑ. ἵν. 9 7} ΝῺ ἅτε ἐγεδβ (νἱϊ. σ 
«χετηριεὰ τ ἴπε τεάβοῃ βυρρεβί 
ἐπ ΡΒ. 80]. χί. 6, γὴὺ 

ες. 5. παίσῃ δπετῖε, ἴἴκε ἐπάταξεν 
188. ἵν. 7, τεργεβεηῖβ υΧΧ, ἰγ. οἵ 5.» ἴῃ 
58εη86 οὗ τερίι]ς᾽ 5 δῖε ; τῆς βοογρίοη 8 
1ϊ8 Ἰοπρ-ἔδηρ εὰ 81] βιίπρβ ἴπε Ῥγευ Ὡς ἢ 
ἰ Ὧδ8 αἰγεδάν ρτὶρρεὰ νυ [18 οἷαννβ 
(σ΄. ϑεη. Ἡεγομῖ. 1218). ϑεοτρίοπβ ψγεσα 
4 παῖυγαὶ βυτηδοὶ ἔοσ νἱοΐουβ δηὰ ἀδη- 
ἕετουβ ορροηςηῖβ (ς}. Εζεῖ, ἰϊ, 6, 1νυκα 
χ. 9), Ποβε διίδοϊβ σνεσς αἰνγᾶγβ ραΐῃ] 
Διὰ πηῖρῃὲ Ὀς πιοτία!. “ὍΒε δέϊηρ ἰδ 
ποῖ ρεγίουβ. . .. Τῆς πουπάεα μαζί 
κηγοῦβ ἢ πυπρηεββ ἀπὰ δομίηρ {Π}] 
τὰς ταϊτά αν, {δεῖς ἰδ ποῖ τηυςἢ βινγε}}- 
ἕηρ " (Ὀουρδιν, 4γ. 8 ες. ἰ. 328). Βυι 
486 εβεοῖβ νγεῖε ηοΐ αἰννᾶγβ 80 γιά (Ασὶδῖ. 
Η. Ν. τχ. 35 

γε: 6. Τς νυ ποϊπρ οὗ ἄεδίῃ, 
ἱπδιεδά οὗ Ῥεὶηρ δη αἰϊενίδείοη, 18 σϑα!ν 
ἃ τεβηειηεηΐ οὗ ἰοσίυγε; 80 ἱπέεσηδὶ ἰβ 
τς ραΐη, ἴπαὲ ἴῃς βυδετοτα ογᾶνς, Ὁυϊ 
οτᾶνα ἴῃ νδίη, ἔος ἀδαῖῃ (ΘιΌΥ 11. 111. 208 : 
καὶ καλέσονσι καλὸν τὸ θανεῖν καὶ 
φεύξετ᾽ ἀπ᾽ αὐτῶν). [ἐ 8 δίπρυϊας {δαὶ 

βυϊοϊάς 'β πενεσ σοπιειηρίαϊεά, ΔΙ ΠουρὮ 
1 νᾶ8 τά εἶγ ρτενδὶεηὶ δὲ 18 ροσγίοά ἴῃ 
οεγίδίπ οἴγο!εβ οὗ τς Επηρίτε (8εε Μετὶ- 
νδῖς᾽ 8 οριαης μπᾶσν ἐλε Ἐπιῤίγε, ςὮ. ἰχὶν ; 
1μοοκγΒ Ἐκμγοῤ. Μογαῖΐς, ἰ. 2τὰ [). Ἐος 
' υη- εὐνβὰ οΒαγδαοίεσ δε [οβ. Βεΐϊ. ἰϊ. 

. δ. 
Ψεσ. 7. Ασαδίδῃ ροεῖβ σοπιραζε ἰοουβίβ 

ἰπ μεδά ἴο ἴδε ποζβε, ἱπ Ὀγεαβὶ ἴο τῆς Ἰΐοη, 
ἴῃ ἔεεῖϊ ἴο (δε οαπιεῖ, ἰῃ Ῥοάγ ἰο τῆς βηδῖς, 
ἴῃ δηϊθηῃδ ἴο ἃ γἰγ! 8 Ἰοηρ, ννανίηρ δαῖτ. 
ΤΒαο τεβειδίδπος οὗ ἴδε δεδά ἰη Ἰοσυδίδ 
δηὰ ἰπ ἤοῖβεβ δαβ Ὀεεη οἵϊεη ποίϊοςὰ 
(Οαναϊεία, Πα] απ), ἀπὰ {μεὶς Βατὰ βο 8168 
ταβεῦῦ]ς Ρ᾽δῖεδβ οὗ δαυΐης διτῆουσ. ΤΠΗΒ 
τεϑδὲ οὗ τῆς ἀεβοσί ριίοη ἰβ ρασγὶ Υ ἔδηςίξυϊ 
“σον ρἰεαπιηρ [ἰκὰ ροϊά,᾽" δυπιδῃ 

68; γεὶ ς΄, ΡΙ. ΗΠ. Ν. νὶ. 28, Αταῦεβ 
ταϊιγατὶ ἀεριηῖ, δὰς ἱπίοηδβα οσίπο), ρασεὶν 
(νν. 8-9) ἴτις ἴο παῖυσε (ἡνοπηδη 8 διδὶς 
[2.6.., αὐυπάδηϊ ἀηὰ οννηρ, ἃ ννε1}}-Κκηοννα 
-ταῖιϊ οὐ ἴπες Ῥασίβίαπβ δηῃὰ Ῥεσβίδπε), 
δηὰ Ἰἰοη-Ἰἶἶκα ἰδεῖ, βοαῖν ρἰδῖεβ ου ἴῃς 
τδογαχ, ἀπά συβαϊηρ οὐ τ αἰστίηρ ποίβεβ), 
Ῥαχεῖν (νες. 10) σεσδρίυἱαίοτυ (τε νεῖ. κα ; 
ποῖε ὁμοίας σκορπίοις, Δη εαὐὑτενίαιοά 
οομραπβοη ἴἶκὲ ΗἩοπιοτβ κόμαι Χαρί- 
τεσσὶιν ὁμοῖαι), ΡΑΓΕΥ (νεῖ. 1 τὴ ἱπιαρίηδ- 
ἔνε (ο΄. Ῥτον. χχχ 27). Τῆς ᾿ἰεδλάεσ 
οὗ ἴπεβε ἀεμοῃβ ἰβ ἴῆε δηροὶ οἵ τῆς 
ἱπέεσπο ἔσοπηῃ Ὡς δ πεν ἴδϑυθ. ΗἹβ 
πάσης ἰβ Αὐδδάοῃ (ς΄. Ἐχῤ. Τίνιες, χχ. 
234 [), ἃ Ηεῦ. εαυϊνα!εηὶ ἔος πηι 

ηἰδοά ἰκὰ ἄεδίῃ δπὰ Ηδάεβ. Τῆς 
ὯΔ] βυ]]αῦϊς οὐ τῇς πᾶτης ἴἰ8 ἰδίκεπ ἴο 

τεργαβεπί, 48 ἰῃ ασεεκ, 8 ρεζβοηδὶ δπάϊηρ. 
Ηξεηοςε ἃς υχχ τεηδεσίης ἀπώλεια ρῥτο- 
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καὶ ἐπὶ τὰς κεφαλὰς αὐτῶν ὡς στέφανοι ὅμοιοι χρυσῷ, 
ἔσυλν, καὶ τὰ πρόσωπα αὐτῶν ὡς πρόσωπα ἀνθρώπων" 

εὔτοβέννο 8. καὶ “ εἶχαν τρίχας ὡς τρίχας γυναικῶν" 

αἶρε διε καὶ οἱ » ὀδόντες αὐτῶν ὡς λεόντων ἦσαν" 

ἰαραιῖοα 9. καὶ εἶχον θώρακας ὡς θώρακας σιδηροῦς " 

πρὸς καὶ ἡ "φωνὴ τῶν πτερύγων αὐτῶν ὡς φωνὴ ἁρμάτων 1 πολλῶν 
006. Βεὶ!. 
ἶν. 9, το). τρεχόντων εἰς πόλεμον. 
Ῥε δ, το, καὶ ἔχουσιν "οὐρὰς "ὁμοίας 3 σκορπίοις καὶ κέντρα, καὶ ἐν 

3: χαχΐχ, ταῖς οὐραῖς αὐτῶν ἡ ἐξουσία αὐτῶν ἀδικῆσαι τοὺς ἀνθρώπους μῆνας 
ες. χἰνὶΐ. 

4 4, ]οεἱ ἱἰ. πέντε. 

αἰ ας ἀπ. ὄνομα ἔχει Ἴ““᾿Απολλύων "᾿. 

11. ἔχουσιν ἐπ᾿ αὐτῶν ᾿Ιβασιλέα τὸν ἄγγελον τῆς ἀβύσ- 
σου ὄνομα αὐτῷ Ἑβραϊστὶ " “᾿Αβαδδών,᾽᾿ καὶ ἐν τῇ " Ἑλληνικῇ 

δε « , , . - Εἰ τ 12. ᾿ Ἦ οὐαὶ ἡ μία ἀπῆλθεν ᾿ 

ὑπέρ νον ἰδοὺ " ἔρχεται ἔτι δύο οὐαὶ μετὰ ταῦτα. 
τῷ. [οΡ 13. Καὶ ὁ ἕκτος ἄγγελος ἐσάλπισεν" καὶ ἤκουσα φωνὴν " μίαν ἐκ 
Ὁ [οὲ χανί, τῶν κεράτων τοῦ " θυσιαστηρίου τοῦ " χρυσοῦ τοῦ ἐνώπιον τοῦ " Θεοῦ, 

22. 
ν ἄς. λεγ. ΝΑῸ 
ν» (οπδίσ. 

Βίδεε, ἢ 

ἔδιο ἴω. ἢ 20. 
τὸ. 
επλ.- ΟΚ. ε. ἰΐ. ο ἴ. 
τ Κίηφε ἰχ. 23, Εσεῖς. χὶϊὶ. 22. 

ἃ χνὶ. 15. κὸ Ῥτονίἀεπείδὶ ϑεηδςα, χὶΐ. 6, 

4 εὐφράτῃ ". 
χ ΟἹ. αὶ, τα, ταῦ δηὰ ἵστεξ. Ὑνίω. αὶ 28, 24. 
᾿ ν ΨΙ τ- τ δν δτὶ. νἱϊ, 15, Ὁδῃ. 

Ὁ ἐμ.) θρόνου (νἱΐ 
τ. . ΥἹΙ. τ4. 

᾿χ4. λέγοντα τῷ ἕκτῳ ἀγγέλῳ ὁ ἔχων τὴν σάλπιγγα, ““Λῦσον τοὺς 

τέσσαρας ἀγγέλους τοὺς δεδεμένους "ἐπὶ τῷ ποταμῷ τῷ μεγάλῳ 
15. Καὶ ἐλύθησαν οἱ τέσσαρες ἄγγελοι οἱ " ἡτοιμα- 

γΟ . Ἑξοῖ. νἱ!. 25.26: ἱττοξ. ἄπο ἴο Ηςὃ. 
νἱϊί. 13. ΔΈχοά. χχχ. :.1ὸ. 

ἱ, 3). ς "Αἱ," οσ " βϑείάδ," ]οδη ἱν. 6. 

1Αδες οτι. ἱππὼων (60 84ἢ., Βουξδβεῖ, Βαϊοη, Κὄππεςκε ἢ. 35) ἃ8 ἃ 
οὐποεὰ ὉΥ Ὁ Εἰοββ ἱπίσι ἃ ςοργἱδβὲ το βιποοίῃ ουἷξ ἴλς βεῆβε οἵ ἴδε ΟἿ. οἰϊδιίου. 

3 σμοιας ΡΟ, πιίη., Απάὰ,, Ατεῖῃ., νῃᾳ. (οδὰ.) [ομοιοις ΔΑ, 14 (Τι., ΝῊ πιᾶσρ.)], 
Ῥτίπι. σοτταρί. οὗ ὁμοῖα 88 δάνει, {πὸ ὁμοῖον -αὶ οιον ἱ. Ἂ χίν. 14 (ΝἪῊ)} Ε) 

ῬΔΌΪΥ βυρρεδίεά ἢς δυποηγτη ᾿Απολλύων, 
οοηϊαϊπίηρ ἃ (βαγοδβίϊς ἢ) σίρε δὲ Αροἱο 
νὰ ἩΠποπὶ ἴῃς Ἰἰοσυδὲ νγᾷ8 δβϑοςοιαῖϊεά 
( πεῖς Ῥγοργίαπὶ ποθεη Οδαβασί δι," 
ὑεῖ. Οεΐ. 20); «ο΄ ϑ.δοῖ. οπ Αεβοῆ. 

Αρανι. τοῦ ἂπὰ Ρίαιο᾽β Ογαέγίμϑ, 404, 
405. Βοῖδ Οαϊίρσυΐϊα ἀπὰ Νεῖο αρεὰ ἴδε 
ἀεῖεν οἵ Αροϊϊο, ἀπηοης τπεῖς οἵποσ ἔο 1168 
οἵ τἈϊ8 ἰππηά, ἃ8 Απείοοδυδ ΕρΊῬμδπεβ παὰ 
αἰγεαᾶν ἄοης. 

γες. 12. Α ρασεηιπεῖίοδὶ γεπηαγίς οὗ τῆς 
δυΐδοι. ἔρχεται ἢ ῥ]υγ. δυ δ]. [ο]]1ονν- 
ἱῃρ 'ἴ8β ποῖ ἂπ ἱγγερυ δγιν ἄυς ἴο ατεεῖκ 
πευῖ, 88 οαυῖν. το ἮδΡ. ἔεπῃ. (ν]ίεδυ, ἰἱ. 
98-100), θὰ δῃ ἰπβίδηςς οὗ ἴδε 8ο- δ] ]εὰ 
“ Ῥιῃμάλειο᾽᾽ Δῃηδοοϊυΐδοη (ς}. Μου]ε. ἱ. 58). 

γν. 13-21. ΤΆι εἰχελ ἐγωνιῤεὶ δίας. 
Ψψεῖ. 13. Τῆς ροϊδεη αἰταγ οὗ ἵποεῆβε 

βιαπάβ Ὀείοτες αοά, 85 ἰη τῇς οτίφίηδι 
τὰθετπδοῖς ἂπᾶ ἰετρῖε; ἴδε 
Βοϊεσηη ἱηνοορίίοη οὐ δε 1 ββονβ 
δαὶ τς Ῥαγιβίδη-ἴκε ἱηναβίου οοηῃβιὶ- 
ταῖεδ ἴδε οἰΐπιαχ οἵ 1818 ρετῖςδ οὗ ἀϊβαβίεσβ. 

ν, 8ἃ8 ἷ. 1ο, χ, 4, εἴς,, ἢ “4 4ο]"" 
Οἰτεσ, ἱ. 253 ἔ., Πδϊπιδη, νἱϊΐ. 1). 
γες. 14. Τῆς βίχιἢ δηρεὶ ἴβκεβ ρασὶ 'π 

ἴδε αοιίοα. ΤΠ Ευρδταῖεβ δδὰ Ῥεεη ἴδ ς 
ἰάεαὶ Ἑδβίεσῃ Ῥουπάφγυ οὗ [βγεῖ 8 ἰοστί- 
ἸΟΤΥ : ἰξ πον ἑοττηεά τΒς ἐγοηπτίος Ὀεϊνεδο, 
Εοτης δηὰ δεῖ ἀγεδάςεδ πεῖρῃμῦουτς, (Βς 
Ῥαγιδίδ Ἐπιρίγε (Ρμιο, ἱερ. αὐ Ο. 8 ἰϊ.; 
Με. Οφονρ. 1. 500 ; Τας. Ἤν, ἶν. 51). 

ες. 1:5. Τῆῖΐβ φυδτηίεϊϊε οὗ δηρεῖβ (-Ξ 
οοπιρίεῖς συΐη, Ζεοῃ. ἱ. 18 7) πᾶβ θεδῆ 
Κερὶ ἴῃ τγεδάϊῃεββ, οσ τεβεσνεά ἴος δίβ. 
οςοδβίοῃ, ᾿πουσἢ ἴΠΕῪ ἂζε ποὶ ἴο ὃς οου- 
πεοιςά (458 Ὁγ ϑρίι12} τ ἴπς ἔους τηο-. 
τηθηΐβ οὗ {ἰπε---οην, ἄαγ, »ιοπίλ, δπὰ 
͵γ),εαγν. ΙΑκε ἴδε υβς οἵ δεῖ, μέλλει, ἀπά 
ἐδόθη, (πῖ8 τους οἵὗἨ ρῥτγεδεβιπεά δοιίοω 
Ὀγίωρβ ουἱν ἴδε ϑίσοηρ ργονίδεπεῖδὶ Ὀεϊε ῦ 
τυπηΐηρ {μοῦσα ἴῃς Αροζαῖγρβε. Οἡ 

γ ἴδε τόϊε οὗ ἀεδίγιςῖνε ἀπεοὶδ 1ὴ εν 188 
ἐϑοδδίοίορυ ς΄. Ομασῖεϑ ου 5ῖαν. Επ. χ. 3, 
δηὰ ἴοτ ἴῃς δϑιγοϊορίςαὶ βαδδβίβ (Ἐπ. ᾿ἰχχχὶ. 
10 ἢ) οὗ τιΐ8 ἰσαάϊοη δες Εσίεβ ἰη χαλγὅ.. 
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ἀποκτείνωσι τὸ " τρίτον τῶν ἀνθρώπων. τό. καὶ ὁ ἀριθμὸς τῶν ξὶν δ᾽ 
στρατευμάτων τοῦ ἱἱππικοῦ δισμυριάδες μυριάδων: ἤκουσα τὸν μαὸλςα ΜῈ 
ἀριθμὸν αὐτῶν. 17. Καὶ " οὕτως εἶδον τοὺς ἵππους ἐν τῇ ' ὁράσει, τεγεῖδε, 
καὶ τοὺς καθημένους ἐπ᾽ αὐτῶν, ἔχοντας θώρακας ' πυρίνους καὶ ς ΜΙΝ 
ἢ ῥακινθίνους καὶ ' θειώδεις " καὶ αἱ κεφαλαὶ τῶν ἵππων ὡς κεφαλαὶ ἑλνθ. 

ταίδοσ 

“ λεόντων, καὶ ἐκ τῶν στομάτων αὐτῶν " ἐκπορεύεται πῦρ καὶ καπνὸς δδδε ἡτ' 
6. 

815. Ος. ἰἰὶ. ν. 103. 
ι διὰ ὅν 

ουεγίουδ νατίδηι Υ (Ξ ἀκανθίνονς) 

“7. ἀ. χἴας5. Αἰἑεγίκ. (1902) 7γο5 ἔ. Ῥτο- 
δΑΌῖν τδς δυῖμος τηθδηβ τπδὲ (ῃς δηρεῖβ 
βεῖ ἴῃ πηοϊΐοη τς πογάεβ οἵ οανδῖγυ (᾿νγο 
Βυπάγεά τλ}}110π} ἀεϑοτ θεά πὶ τμ6 δβεη,ὶ- 
τΤΩΥ ΒΟ Δ], βεηιὶ- ἰδιοσγίοαὶ ραρεδης οὗ ἐπε 
πεχὶ ράββᾶρε. Βυὲξ δε ἄοεβ ποῖ ἀϊγεςι υ 
Φοπηδςε με ἴνΟ, ἀπά ἰξ 5 ενϊάεης μδὶ Ποῖα 
88 δῖ νἱῖ. σ ἢ, νὰ δᾶνε “" ἀγεδπ- "κε ἱποοη- 
βεαυδηςεβ᾽" (ϑίπηοοχ), οσ εἶδε ΝΟ ἔγαρ- 
ζεη8 οὗ ἀρύζαϊγρης ἐγαάϊείοη, οτὶ σίπαι ν 
Βειεγορεπεουβ, ννὩϊ ἢ ἀγα ρἰεςεά τορεῖδπες 
(αἱ νεσ. 16). Τῆε ουζ δῆρεῖβ Βεζε ἀο ποὲ 
ςξοτταβροπά ἱἰπ {πποιΐοη οὐ ἰοοδ εν ἴο τς 
ἔους υπέειϊετοδ δηρεῖβ οὗ νἱϊ. 1; πῸῪ 
ταῖμεσ γεργεβεπὶ βοπὶς νατίδιίοη οὗ [δαὶ 
δῖςμαῖς ιγδάϊτίοα ἴῃ ννμὶοῃ ἔους δηρεἶβ 
(ρεῖμαρβ δηρεὶ - ὑγίποεβ οἵ ἴδε 
Βοτάεβ) ννεζε γτεργεβεηϊεά δ5 Ῥουπάᾶ ({πκὰ 
Μη πάβ ἐ) δὲ ἐπε Ευρῆγαῖε8---ἃ ρεορταρῆί- 
(Α] ἰουςἢ ἄυς ἴο τῆς ΠίδβίοτΥ οὗ οοπίει- 
Ῥογάσυ νδγίατε, ἴῃ ψγὩϊοῃ ἴῃς Ῥαγιῃίδηβ 
Ῥίαγεά ἃ τόϊε βἰπιῖας το ἐμαὶ οἵ ες Ηυηβ, 
ἔπε Νικίηρβ, οὐ ἔῆε Μοοτζβ ἰῃ ἰδίεσ ἀρεβ. 
Θίπος ἴῃς ἤγβί οαπίυσυ Β.Ο. ἃ Ῥαγίδιδπ 
ἐπναβίοη οὗ βοπις κίπὰ πδά ἰοστηβά ραγί οὗ 
ἴῃς δροςδυρεῖος δρραγαῖιβ 80 {πδὶ ἔπεσα 
ἐδ ΠῸ Ῥαγίίουϊατ πεεὰ ἴο διἱἜρζογίβε τῆς 
Ευρῆτγαῖεβ ἱπίο ἴῃς Τίρες οὐ ἴο Βπὰ τῆς 
ἔους δηρεὶβ ἰῃ Ρβ. ἰχχνὶϊϊ. 49 (ΧΧ). 
Ἴπε δΙοοάν ἀπά ἀϊβαβίγουβ ΡῬαγιῃίδῃ σδπὶ- 
Αἰξη οὗ 58-62 (ς7. οῃ νὶ. 2) τη δοοουπε 
ὋΥ πε δΒεϊρμίεηεά Τςοίους οὗἨ ἴδε βοεῆς, 
ΨΒεῖΒες τἢς ἔγαρτηεηὶ γ88 σοπιροβεά δἱ 
ταὶ ρετίοά, οζ (48 ἰβ πηοϑὲ ριοδδὈ]ε) 
ντϊτῖεη ἢ ὃ ἴῃ τεΐϊσοβρεοι. Βυΐ {πε 
επίίσε νἰβίοῃ ἰδ ὁη6 ροννεγίῃϊ ἱπγασίπαῖνςε 
«ἀενεϊορπηεηῖ οὗ ἃ ἰγαάϊ τοι ργεβεγνθά ἰῃ ἃ 
ϑγτγίας Αροοαῖίγρβε οἵ ΕζΖγα (ρυ δ] δε ὉῪ 
Βαειβρεη) ννῆϊο πᾶν δε δαβεά οἡ οἱά 
]εν βῃ πιδίεσγίαῖβ: “πὰ ἃ νοῖος ννᾶβ8 
Ὠελγά, 1.εὲ ἔδοβε ἕους Κίπρβ Ὀε Ἰοοβεὰ, 
ΠΟ ἂῖὲ Ὀουπά δὲ τῇς ρτδαὶ τίνει Ευ- 
Ῥαγαϊεβ, γ8Ὸ ἅτε ἴο ἀεβίγου ἃ [πἰσὰ ραγὶ 
οὗ πιεπ0 Απὰ πε ψετε Ἰἰοοβεά, δηὰ 
ἔπετε νγ)88 ἃ τι ΡΠ ἀρτοασ." Οουϊά ἐμῖ8 
δε τεοκοπεὰ 88 ρχοοῖ οὗ δὴ ἱπάερεηδεπε 
ἐταάιείοη ἰὲ ψνουϊὰ ΠεῖρΡ το ἱΠυτῖπς ἴα 

3. ἐ Οὐΐγ Βεζα ἰῷ ΝῸΤ. 
βεῶβε ἰῃ ἱν. 2. ΟὨΪΥ ἴῃ Αεἰδ ἱΐ. 17 (Ο.Τ΄. ᾳυοί.), εἰδονβοσο ἰῷ ΝῸΤ. 

ὁ ορίησας ἀ ἷ Ῥγ. βεεὲ Νεϑεῖῖοβ Εὐημέλν, 464. 
Ὁ (Οοπεῖσ. δα ἴῃ σ Τίω. νἱ. 4, [48. (11. το), οί. χὶ. 5, 100 χὶΐ. τρῶσ, 10εἰ ἰΐ. 3. 

ΨΙΙ. 

᾿ ᾿ Ὁ Ζεςδ. χἱϊΐ. 
Κι ς δ. “ΑΒ 8 Ὧον ἴο ὃς ἀεδβοσίδεά ". 

τὰ ΝΆ. 1ϊ. 3: οη ἴΠ6 
Ὦ 1: Οἤγοῦ. χὶϊ. 8. 

ΔΡΡΙἰοδιίοπ οὗ ἰῆε ἰάεα ἱπ ἢ π᾿ Β Αροςᾶ- 
Ἰνρβε, ἴΑΠν ἰἢ οης οουἹά δοςερὲ ψ ἢ 
ΚύΒΙεγ τῆς διιγαςῖῖνε σοη͵εοίυτεα οὗ 186]1π 
ἴμαι ἀγγέλους τερτεδεπίβ ἃ οοηβιδβίοη (ος 
νατίειυ οὗ τελάϊηρ, οὔ. 2 ϑδπ). χί τὰ ἋΣ 

Ομτου. χα 1) δείνθευ ΟΝ ΟΩ 
(--.ἄγγ.) δὰ ὮΝ ἰῃπ 4 Ηεῦτγεν 
οσί ἡ οὗ ΑΞ δὰ 15 (Ζεῖές. αμς ἀδν 
ϑελεσεὶς, 1887, 64. Ὅς οοη]εοσίυτε 
ϑρίτδ, ἀς ἕαγε, 1. Ὑγεἶβ8) ἀγέλαι 
τι δοβίβ, Ὧἃ8 ἰῃ 2 Μᾶδοο. ἱϊ. σϑ, εἴς.) ἴβ 
688 ᾿ἰκεῖγ, ἀπὰ ἐπὶ σδηποὶ ὃς ἴδκϑη σι 
λῦσον (Βτευδίοη). ὐΟδναῖσν οτπιεὰ ἃ 
βίαπάϊηρ ἐεδίυγε οὗ ἴῆς ἤπδὶ ἴεστοσ ἴος 
τῆς εν 88 πῃ ὑξον δὴ Ἔνεσ βίπος τῆς 
Ῥασι δηβ ἱοοτιεὰ οη τῆς ροϊ εἰς8] Βοτίσοῃ 
(448. Μοϑβ. ἐϊϊ. 1). Τῆς νος ρδββᾶρσε 
ΨΆΒ ὁπ6 οὗ ἴποβε ἀεπουποεοὰ ὃγ ἴῃς ΑἸοσὶ 
85 ἰδληϊδϑιὶς δηά τὶ ἀϊσυϊουβ ζ, Ἐρίρει 
Ἡα«ν. 11. 34). δίυβ 4190 ογίεἰςϊβεὰ ἱξ δ8 
ἱποοπδβίβϑίεηις ἢ Μαῖί. χχίν. 7. 

γει. 6. Τῆε βεοοῃά νος ἰβ δπ ἱσγῃρ- 
οη οὗ Βεη βῃ οανδίσγγ. 

νεῖ. σ7. Ηεξγε οὐἱν τῆς υτίϊος ταΐοσβ 
ἴο πὲ “ νἱδβίοη ". ἔχοντας (Ποτβε ἂπάὰ 
τί ες τεραγάθα 28 οπε ἤἥρυτε : ἴῃ ἴπε Ῥεῖ- 
δἰδῃ ἤεᾶνυ σᾶνδίγυ ἤοσϑεβ 88 ννε]] 45 τῇδε 
ψεῖς οἶδα ἴῃ Ὀγίρῶς Ρίαιε) κιτιλ., “ἜδεΥ 
ΨΌσα Τςοδίβ οὗ πηδι], ἴῃς οοἴους οὗὨἩ ὅτε δηά 
)Δοἴπι ἀπά Ὀγίπιβίοης," ἐ.4., ρἰεατηΐπα 
τοᾶ, ἀαγίκ Ὀἷυς, ἀπά γεϊϊονν, υηΐἶαβ8 ὕακ. 
(4 ἔλνουγῖις Οτίθπίδὶ ταὶ !έασν οοϊουτ) ἰ8 
τηεδηξΐ ἴο ἀεποῖς ἴδε οοΐους οἵ ἀ.]} βπῖοῖαε. 
ΡΙυϊλτοῃ, ἴῃ πὶ 1 οὗἨ 85.114, ἀδβοσίδεβ 
δὲ Μεάεβ διὰ ϑογιῃίδηβ τυ ἰδεῖς 
πνροειδὴ καὶ φοβερὰν ὄψιν (ο΄. 8ιίτ. 
χινε!. ο).-απτῦρ, κιτιλ., Κὸ 1οδ᾽ 8 Ἰενία- 
18δη, Ον 8 0118 (Μείδπι. νἱΐ. 104), οἵ 
Ῥϊοπιοάς᾽ 5 ἢοτβεβ (1νυοτεῖ, ν. 20, οὐ. 425. 
νἱϊ. 281). ὙΠΟΥ ἅτε αἷ8δο 48 ἀεβϑίσυςεϊνε 
8ἃ8 1οε1᾽8 ἰοουβῖβ. ΤΏς ἀεβοτρέοη ἰ8 ἃ 
δΙεπὰά οὗ οὐβεγνδίίοη δπά ἔληιδβεὶς ρορυ- 
ἴατ Ὀεϊεβ. Βείπιβίοπε ννὰ8 ἃ ἰσδάϊοῃ δὶ 
τγαῖς οἵ ἀϊνίπε ᾿υγαῖῃ ἀπιοπρ Ρεορῖς νῆο 
“. Αβδβοςίδιε ἴῃς οΖοηίς 5π|ε11 τυ ίοἢ οἤεη 
80 ΡεϊοοΡΌΙΥ δοοοιηρδηῖεβ ᾿ἱρδιπίης 
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Ῥ Ῥίοε. νδ. καὶ θεῖον. 18. ἀπὸ τῶν τριῶν πληγῶν τούτων " ἀπεκτάνθησαν τὸ 
δου (5 τρίτον τῶν ἀνθρώπων, ἐκ τοῦ " πυρὸς καὶ τοῦ καπνοῦξκαὶ τοῦ “ θείου 
δανο;. ἢ τοῦ ἐκπορευομένου ἐκ τῶν στομάτων αὐτῶν. 19. ἡ γὰρβἐξουσίαϊτῶν 
Ψεῖνο. ἵππων ἐν τῷ στόματι αὐτῶν ἐστιν καὶ ἐν ταῖς οὐραῖς αὐτῶν ᾿ΜΞαΐ γὰρ 

“Ἀν, οὐραὶ αὐτῶν " ὅμοιαι ὄφεσιν, ἔχουσαι "κεφαλάς, καὶ ἐνζαὐταῖς ἀδι- 
τῦξθονε κοῦσι. 20. Καὶ οἱ λοιποὶ τῶν ἀνθρώπων οἱ οὐκ ἀπεκτάνθησαν ἐν 

ε ϑίεκαν. ταῖς πληγαῖς ταύταις, " οὐ 1 ' μετενόησαν ἐκ τῶν " ἔργων τῶν " χειρῶν 
εανὶ, τα, τ, αὐτῶν, "ἵνα " μὴ προσκυνήσουσι τὰ δαιμόνια καὶ τὰ εἴδωλα “τὰ 

3 δον ἐν: χρυσᾶ καὶ τὰ ἀργυρᾶ καὶ τὰ χαλκᾶ καὶ τὰ λίθινα καὶ τὰ “ ξύλινα, 

τοῖδ Ἐν π΄ ἃ οὔτε βλέπειν δύνανται οὔτε ἀκούειν οὔτε " περιπατεῖν 21. ᾿ καὶ 

ΡΝ οονἐσνιῥὶ. ἢ τ. ν Οσπεῖς. ἔπ, 9, Μαῖε. χχί. 32, οἷς. ; ἵνα μὴ οἵ ςουςείνεά 
τεβυϊι. ν»- Ῥτοτὴ Ὠλδῃ. Υ. 4. 23, 4160 ἔγοτῃ ῥα. Ἴχν. 4.7, εἴς., ΕΩ. χεοῖχ. 7. χ Οἵ. χχὶϊ. 15, 
Αρος. Ῥεῖ. 25, Εσεῖ. χἹλὶὶ. ο. 

1 οσ (θεΐοτγε μετεν.) οντε (ΑΡ, 1, 36, εἴς., Βᾳ., ["4.}.} τεδὰ ον Ο, πιίπ., Απάς, ραὶ, 
Ασεῖῇ., 
Τι., ΑἹ. ϑιν., ΝΥ» 5.]. 

ἀϊδοπαγρεβ ἢ ἴῃς ργεβεηςς οὗ βυϊρδυτ᾽" 
{ε: Βὲ. 611). ὙΠ βυτηθοὶίβη ἰ8 οοἱουτοὰ 
Υ δοῖυλὶ Ῥασιβίδη ἱπνδείομβ (οἷ. νί. σ () 

δηὰ ὉΥ ραββᾶρεβ ᾿ἶκε ϑδρ. χὶ. 18 ψβεσε 
αοά ρμυπίδῃεβ τἤεῃ ὃῪ βεπάϊηρ “υη- 
Κηοννῃ, πεν γ-ςτοαιεὰ υυἱ]ὰ Ὀεδβίβ {1 οὗ 
ταρε, Ὀτεδίῃίηρ ουἱ ἃ ἤδγγ δἷαβι οσ βηοτί- 
πᾷ ουξ ποϊδοπιε βπιοκα οὐ ἤδβϑῃίηρ ἀγεδὰ 
ΒρΆσκΙεβ ἔγοπὶ πεῖς εγεβ." Μχ. Βεηὶ 
τες 8}18 (6 οὐτίουβ βυροτιβείοη οὗ τδς 
τηοάδσῃ Ὑμεγαπβ, Ψῆο ἀυγίπρ ἴῃς ετὰρ- 
τίοπϑ οὗ ἰδβὲ σεπίυγυ βανν “ἴῃ ἔπ Ρ]Π12τ8 
Οὗ βπῖοΐκε ἰββυίηρ ἴγοτῃ ἔμεὶς νοΐσδηο, 
εἰαπῖβ δηὰ πογβεγίεη ἂπὰ ἔεγγὶ δ] ες δθδβίβ᾽". 

Μετ. το. Ηεδὰβ διϊδομεά ἴο δεῖς βεῖ- 
Ῥεπείης ἰΔ118 ἅτε δῃη δ] υδίοη ποῖ οἠΐυ ἴὸ 
ἴῃς ννε]] -κπονντ ἰδοϊτίςβ οὗ τῇς Ῥαγιμίδηβ 
(.΄. Ῥαγαά. Κεραϊπεά, ἰἰϊ. 323. {.) θυι το 
ἃ ταῖς οὗ αποίδης ατεεῖκ πιγιμοίορυ ; οα 
ἴῃς Αἰίασ οὗ Ζεὺθ δὲ Ρεσγζαπιοβ ἢ ποις 
οἡ ἰϊ. 12) 16 φίδηϊβ ννῆο γᾶς δραίπει τς 
ξοὰβ ἀγὲ εαυϊρρεά νὰ βηδκεβ (πβιεδὰ 
οὗ 11π|88) ἰδὲ Ὀσαπάϊβῃ ορεπ ἰαννβ. Τῆς 
Διῃρῃἰβρδεηδ οὗ ἀποίεης ταγτοορῪ ννᾶβ 
οἴδῃ ἀεβογίρδεά δ8 ροββεββίὶπρ ἃ δβεδάβά 
«δἱ! (" ἸΡΝ ες Ῥάγιηι Ἔββεῖ [Π0Ὸ οσε ἔιιπάϊ 
ἀεπεηδ,᾽" ΡΙΩγ: Η. Ν. νἱϊῖ. 35). 

Ὗν. 20, 21. Τῆς ἱπηρεηϊΐϊεπος οὗ ἴδῃς 
βυγνίνίηρ τνο-τὨἰτὰβ οὗἨ πηδη, πὸ ρεῖ- 
ἰδὲ ἴῃ Ψογβῆί Ρίπα, ἀδεγηοπβ δηὰ ἰὰο]8 
νείπεῖ, 3, 4). 6Ἰ]επὶς βυρετγβι θα 
Ριαϊ, ἀφ ἀεξίδείμ ογας. 14) αἰιτὶυϊεά το 
τηδιρπαπὶ ἀδεποηβ ἔπεβε νεσῪ Ῥίδριιεβ 
οὗ ρεβϑί!επος, ννᾶσ, δπά ἔδηγίπς. ΡΙυϊασο ἢ 
ΠῚ δ αγῈ Ῥτγοιεβιϊηρ δραϊπϑὶ ἔπε Ἔχοςβ- 
εἶνε ἀείεσεπος ραϊά ἰο βυςῇ ροννεῖβ, πὰ 
ου ἴδε οἵπεν βαπά δραίπβε ἔπε σαϊοηα]βίβ 
διὰ ΟὨ τί βείδηβ ννῆο δ )υτεά {π6πὶ ἐπεγεϊγ. 
π-δαιμ., εἰτπες τῆς ροάβ οἵ ραρδηίβτω 

Ἡ, 8Β8., Β). [ουδὲ Μ0Ό, 14, 38, 92, νᾷ., Οορί., Ρεβῇ., ὅγι., Ουρ., Ρσ. εἴς.» 

(ΧΧ) ος ἴδε εν]! βρί 8 οὗ οοῃεεπιρογασυ 
βυρετβεϊίοηυ. [ἢ ἘΠΟΟΩ χίχ. σ, ἴδε βρίγι8 
οὗ τς [ΑΠ|εἢ δηρεῖδ “ δβϑυσηϊπρ ΓΑΔΏΥ 
ἔοττηβ ἀεῆϊε πιεπ δηὰ 8121] ἰεδὰ ἔβετὰ 
ἈΒΙΣΑΥ ἴο οὔεῦ βϑοσί ἤοοβ ἴο ἀεπιοῦβ 88 ἴο 
ξοάβ᾽"; ψ,. χὶνὶ. 7 (οὗ τς Κίηρβ ᾿απά 
ΤΣΌ]ςΓ8) “ τοῖς ροννοῖ γεβίβ οἡ ἱπεὶς το με8, 
ἃπά (δεῖς δ ἢ 18 ἰπ πε ξοᾷε ψΒίοῃ {πεν 
δανς τηδάς ννἱ ἢ ἐμεῖς Βαπάβ ". (5:ες ΟἸεπι. 
δέγον. νὶ. 5. 30, 40)---ἀργυρᾶ, ςοπέγαοιςἃ 
ἔοττη, δἃ8 ἰῃ 2 Τίπι. 1ϊ. 2ο (Ηεϊδίηρ, ΡΡ.- 
34 ἴ.).-οφαρμ.» ἢετε ἰῃ βρεςῖδὶ βεῆβε οὗ 

ἧς δρεῖ}8 ἱποίείηρ ἴο 1ΠΠ1οἷς ᾿υδὲ (Ατῖε- 
ταϊά, ν. 73), ἃ ρτεναίεηι Αβίβες νίος (οἷ. 
ατεξ. Ναζ. Ογαί. ἵν. 31). Βυῖ ἴῃ ἴδε 
ἱπιρσεοδίογυ (2. 10ὺ Β.0.) ἰπβογιρείοη οὗ 
ἘΒεπεῖα (Ὀἰεϊεηθεγρες, 5.),11. ]προγίῥέ. 
Ονγαεε.3 ρῃ. 676 [.), Ρυιπίβῃπηεηὶ ἰ8 ἱηνοκεά. 
ποπὶ τὸν κύριον τῶν πνευμάτων (7. 
Αρος. χχίϊ. 6) ἁροη τοὺς δόλωι φονεύσα 
τας ἣ φαρμακεύσαντας ἴῃς ΠΑρ[ε88 εἶτ]. 
Τῆς ἴῆγες νίοεβ οὗ ἴῃς ἀεοδίοξις οσοὺς 
Βετε (88 ἰῃ Μαῖι.) ἱπ ἴς Ηερτεν ογάεγ, 
ποῖ ἰῃ ἴ[πᾶὶ οἱ ἴδε υχχ (Εσπι. χίϊ. ὁ; 
Μαζχκ χ. το; 0Κε χνίϊ!. 20). ΟΥ̓ οἱ χχί. 8, 
δηά, ἔοσς ἰμε οοπποχίοη οἵ ροϊγιμεῖβπι ἀπά 
νίος, Ηδτηδοῖκθ Μερίομ απὰ Εχῤ. οΓ 
ΟἈνὶ ἐϊαπμἰέν, ᾿. (τρο8), ΡΡ. 200 ἡ. ερεη- 
ἴᾶπος δεῖς (48 ἰῃ χνὶ. 9. 11) 18 ἈΥΪΠΊΔΓΙΥ ἃ 
οδδηρε οὗ τε]! ρίου, θὰ: τῆς ργορῃεὶ δδβ 
ενίἀεπεῖν 11π||6 ἤορε οἵ τε ραρᾶη "νοτὶ ἁ. 
ὙΠετς ἰ8 ἢο ροϊεπιὶς ἀραίηβι {πε Ἐργρίίδῃ 
ΨΟσΒΒΐρΡ οὗἩ δηϊπιαβ, ἀπά, ἰπ βρὶϊς οἵ τῆς 
7 εν δα ουτοοῖς ἃροη ἴῃς ἀοίογες Μεςοῖαε, 
ἴδε ΑΡροοδῖίγρβε ἱβῆοσεβ ἔαπιὶϊν ἀϊβιυγὸ- 
ἃποεβ ἂπὰ ἔλ]8ε τηεββίδῃβ 88 δδγυϊηρεσβ 
οὗ ἴδε επά,.---Οηος τόσα (οἷ. νἱϊ. σ ἢ) 
Ῥεΐναοη (Π6 δἰχίβ (ἴχ. 13-21) ἀπά ἴδε 
βενεπί (χὶ, 15-10) τπεπιθετ οὗ [μ 6 βεσίεβ, 
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οὐ μετενόησαν ἐκ τῶν " φόνων αὐτῶν οὔτε ἐκ τῶν " φαρμακειῶν αὐτῶν γ Οἱ, ἀν, ἃ 
οὔτε ἐκ τῆς πορνείας αὐτῶν οὔτε ἐκ τῶν "κλεμμάτων αὐτῶν. 4,23, ΕΩ. 

Χ. 1. ΚΑΙ εἶδον ἄλλον ἄγγελον ἰσχυρὸν καταβαίνοντα ἐκ τοῦ εἰμ; ἧϊα. 

οὐρανοῦ, "περιβεβλημένον "νεφέλην, καὶ ἡ "ἴρις ἐπὶ τὴν κεφαλὴν ΓΑΤΩΣΝ 

αὐτοῦ καὶ τὸ “ πρόσωπον αὐτοῦ ὡς ὁ ἥλιος, καὶ οἱ ὁ πόδες αὐτοῦ ὡς ἧκον 
στύλοι πυρός" 2. καὶ " ἔχων ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ ’ βιβλαρίδιον ἠνεῳγ- ᾽ ΤΑ Ύ 

μένον" καὶ " ἔθηκε τὸν πόδα αὐτοῦ τὸν δεξιὸν ἐπὶ τῆς θαλάσσης, τὸν " Ἡς πλα 

δὲ εὐώνυμον ἐπὶ τῆς γῆς, 3. καὶ ἔκραξε φωνῇ μεγάλῃ ὥσπερ " λέων 
ἐμυκᾶται " καὶ ὅτε ἔκραξεν, ἐλάλησαν αἱ ἑπτὰ βρονταὶ τὰς ἑαυτῶν 

Αμρων Αῤοϊ!ο). 
6ΑἊ ΣΎΝ Γ ̓  . 

χυϊϊί. τ6. 
1τοῦ2, Ασίδβι. Οἱομάς, 292. 

δ ίν. 3. 
δεά ρσεςεάςεά (νες. 1). 

ἃ Ραβϑᾶρε (πῖ8 τἶπης οὗ δοτῃς ἰεηρὶῃ) 18 
ἱπεογοαϊδιθὰ (χ. 1-χὶ, 13), ἴῃ Ὡς τῆς 
ἜΥΒΟΏΔΙΠΥ οὗ ἴΠ 866 ΠΟΥ͂ ΓΘ- ΤΊ ΟΥΡ 68 

ἴδῃ εδυίῃ, ἱπβίεδά οὗ ἴπ μεᾶνεη). Τῇς 
οὗ͵εος οὗ χ. ΙΣἼἿἸ 18 ἴο τηδσὶς δὲ οὔςὲ ἃ 
Τδδηρε οὗὨ [᾿Πτεγαγυ πιεῖ μοά ἀπά ἃ ἰγαπϑβὶ- 
Ἰοη ἔσοπὶ οὴς ἰορίς ἴο ἀποῖμεσ. Τὰς 
Ῥάᾶββαρε, νυ Ὡϊοἢ σεγίδι ΠΥ σοπιεβ ἔσοπι 86 
λυ μὴ δ ον Ρεη (80 ϑαραίίεγ, ϑοβόῃ, 
δηᾶ οἴδεγ8), ἰΙοοῖβ ας κννασὰ δηὰ ἐοσιναγά. 
Νον ἴπας τῆς ῥγεϊπιϊπασῖεβ ἅσα ονεσ, 41] 
8 τεδν ἔοσ ἴῃς ἱπισοδυςτίοη οὗ ἴ[Βς ἔνο 
Ῥτοϊδροηϊβίβ (χὶ.-χίἱ.) ννῆοβε Ἴοπῆϊςι 
ἔοττηβ {ῃ οἰοβίηρ δοὲ οὗ τῇς του] β 
Βιίδίογυ (χν. 1-χχ. το). Οπε οὗ ἴδπεβε ἰ8 
εβϑυ8, τῇς αϊνίηε πιεββϑίδῃ, ψῆο Π88 
ἱμοτῖο (ν.-ἰχ.)} Ὀεεη ἀερίοιεά 48 ἴδε 

ταδάϊυσα οὗ τενεϊδϊίοη. ϑίπος δὶβ γόϊε 
18 πον ἴο θὲ πῖογε δοῖϊνε, ἴῃ ργορμεῖ 
ΕΧΡΓΕΒΒΙΥ Δ᾽ἴεῖβ {πς ΠΠτεσάσυ βεϊτηρ οὗ 
818. νἱϑίοηβ. ὙΠ βυρβεαυεηῖϊ ογᾶςεβ ἃσα 
ποῖ σεργεβεηϊθὰ 48 ἴπε Ἴσοπίεηϊβ οὗ ἴῃς 
Ὀοοῖ οὗ οοηὶ (νΐο 18 πον ορεη, 
ἢ ἴπὲ Ὀτγελκίηρ οὗ ἁ 118 1Δ8δὲ 8ε8]). 
Ὀτορρίηρς ἴμαὶ ἤρυτγε (ςοπίτγαβι ν. 2 δηὰά 
χ. χὴ ἴς νυτῖτεσ ἀθβοσῖεβ Πἰπιβεὶ δοβογῦ- 
ἵπρ ἀποίμεσ σοὶ οὗ ρῥγορῆεουν τεςεϊνοά 
ἔσοπι δ ἀπρεὶ. Ἐν! απο μς ἱπιεηάβ ἴοὸ 
τηλτῖς ἃ πὸνν ἀερατγίυτε, ἀπά ἴο ἱπίγσοάυοσς 
ψνμδῖ [Οἱ] ον Β 88 ἃ ἐτεβῇ βίασί, Τἢΐβ πεν 
Ῥιοσδάυτε ἰδ δοσοπιρδηίεά ὈΥ δπ δχρ] ἰοὶς 
βϑυγδηςο--ἰητεπάδά τὸ ψ πεῖ (ἢ τεδάεσ᾽ 8 
ἱπίεγαβι---ἴαις τς ΑΡοσδῖγρϑε δ88 ποὺ 
τεδομεά τῆς νεῦρὲ οὗ ἴῆε δηδ] οδίδβ- 
ορῆε; τδ6 ῥσγορβεῖ ρΡάτεμεῖν τοῦ κεβ 
118 εαρέγηεββ ἴὸ σεδοῦ (ΠῈ ρόδὶ {πε 
τοάβοη ἴος οπιτἰπρ ἃ βενεη-πυηάεσβ 
νβίοῃ ( βοῦγοα) νης οἰδμεσννῖβε δε 
τρῖβῃς δήθ Ὀδθὴ δχροοϊθά ἴο ἱποίυδε 
εἰἴῃεν δὲ {π18 ροίῃι οσ βι βεαυςεην. Ιἰ 
18 πιις ἴῃ Κεερίηρ ἢ ἴῃς δες οὐϊ- 
Ἰοοῖκ δηὰ ταῖμεσ τηογε Ηἰβίογίςδὶ δίπιοβ- 
Ῥδεῖε οἵ χὶ. ἢ, (δαὶ ἃ ἔγεοσ. δπὰ [688 

ς ἷ. τό, ἡ, Μαὶε. χνἱΐ. 2. 

Απι. 1. 2, (11. 4, 8, Ηοβ. χί. το, εἰς. 

δη. νἱΐ. 

Ἠογδοε᾿ 
ἀΐ. 15, Ἷ Εχοά. χὶν. τὸ (ΧΧ). 

{ Οοστυρὶ ἔοσῃι οἵ οἶα85. ἀϊσηΐῃ. ριον. 84. 
ἱ ἄπ. λεγ. ΝΙΤ.; οἱ ἐδυπάες Αδεομ. ἔρν 

πυπγετῖοδὶ πλεῖποά ρεγνδάςβ ἴπ686 ογδοῖεβ. 
Ιῃ βδοζῖ, χ' ἱ-ὶσ 18 ἃ ἀϊρτεββϑίοῃ ΟὨΪΥ ἴῃ 
ἕοσῃη. [ἰ βεσνεβ ἴο ἱπίγσοδυςε ποῖ δἰ ΠΙΡΙΥ 
τῇς εν δ ἐταρτηεπὶ (χὶ. 1-13}---τνῆοβα 
βίγδηρε σοπίεπῖβ Ῥγοῦδον τεχυϊγεᾶ βοτης 
ΕΧΡγαβ8 γι βοδιϊοη---Ὅυς τἢς τεβὲ οὗ τῆς 
ΟΥΔΟΪε8. (χιϊὶ. 4.), νοῦ ἅτε τἢὰ8 ἀν κ- 
ψνΆτΪγ Ὀυϊ ἀεῆηττεῖν σοπηεςεὰ τἱτἢ τῆς 
οτεξοίηρ ἀεβίρῃ (πγουρῃ με οἱοβίηρ 
ἐγυπηρεῖ-νἰ βίοη : χ. 7: χί. 15 ἢ). 
Οβάρτεκ Χ.--  ετ. σ᾿ ἄλλον, τεξεττίπρ 

ἴο ν. 2, ΒοσῈ δηοίπε βίσοηρ δηρεὶ 88 
ταεηιϊοηοά, αἴδο ἰπ οοηποχίοη τυ ἃ ὈΟΟΚ. 
Τῆε ροβίτοη οὗ δε βεεσ 18 ἱπῃηρ]οά (βίπος 
νἱ. 2) το δε πο ἰοηρες ἰῃ ἤδᾶνεη (οἷ 
νεῖβῈ8 4 δηά 8), θυῖ οἡ εδασγίῃ, δβ ἰῃς 
Εἰξαιιῖς δηρεὶ οὗ ᾿ἰρῃμὲ ἀεβοεηάβ ἴο Πίπι. 
ἢ ἔδοε δηὰ ἔεεϊ ἂγε ἀεβογί δε ἰῃ βίεσεο- 

τυγρεά δββίοη. [τ ἘζΖζεκίε 8 ἀσβοσί ρείοῃ 
οἱ ἀοά (.. 28) ἴδε ἀρρεάσγδαηος οὗ ἃ ταΐῃ- 
Ῥον βυτγουπάβ [Π6 ἀϊνίης τἤσχοης, 88 δ 
εἰεπηεης οὗ {δε {πεορῆδην ἰπ παίυτε. 
Ηετζε δἷ8ο ἰΐ 18 δὴ δβιῃεῖὶς ἀεῖαὶ!. 806- 
τοηΐυ8 ἀεβογῖθεβ (γ͵2. 4 ρ΄. 95) Αὐυρυδέυδ 
δεείης βυάάεη!ν “ἷπ 4 οἷεαγ δπὰ ᾧὕσίρῃς 
ΒΥ ἃ οἴτοῖθ, {{κὸ ἃ σαίηρον ἴῃ δεᾶνεῃ, 
βυττουηάδίηρ ἴῃς 5ι1π᾿8 ἀΐδβο"". 

Μεσ. 2. “Απά ἴῃ δῖβ (1εἴξ οἷ νεσ. 5) 
μαπά ἃ 83π|811 ῬΟΌΚΙες ορεη᾽ (ἴῃ ςοπίταβε 
ἴο (πε Ἰαγρεσ οἰοβεὰ Ὀοοῖκ οὗ ν. 1), δἴϊεσ 
Εζεῖ. ἰϊ. 9. ὙΠ σοΐοββαὶ ἤρσυτε, {κα δὴ 
Αγσδδίδη ͵1π, θεβιγίεβ εασίῃ δῃὰ 8βεᾶβ. Ηἰβ 
Τλεββαβα ἰδ ἔοσ ἴῃς Ὀτγοδὰ τνυοσγὶ ά. 

Ν ες. 3. ὥσπερ λέων (οἵ ἀοά ἱπ Ο.Τ. 
τεῦ, ; οὗ ἴῃ πηεβϑίδῃ 4 Εβά. χί. 37, χίϊ. 
31) μυκᾶται ΤΏΣΟΚε. 14. χχνὶ. 21, μύκημα 
λεαίνης, ρτοροΙΪν οὗἉ οαἴε]ε τε “ το δ6]]ονν"". 

σαν κιτιλ.-“ υἱτετεά ννῆδὲ {ΠῈῪ 
διδὰ τὸ βᾶγ " (ἰ.6., βροῖκε δγιϊου δῖαν). αἱ 
(δε ννϑ!!Κηοννη οσ ἕδη ]δτὴ βρονταί “οὗ 
ἴῃς ἀροοαϊγρεῖς τηδοβίπεγυ " (ΑἸ ογά), οὕ 
ἃ Ῥορυΐασς ρίεςε οὗ δροοαϊγρεϊῖς ρσορίεου 
(8βεε Ῥεΐον). ΟΥ̓ τδς ϑενεπίο! νοῖςς οὗ 
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Κὶ. τοῦ, το, φωνάς 4. καὶ ὅτε ἐλάλησαν αἱ ἑπτὰ βρονταὶ ἤμελλον ἱ γράφειν ᾿ 
χίν. 13, 
εἰς. 

1 Ὁ δα. νἱϊὶ. 

[7 
56, χἴϊ. 4, σαν αἱ ἑπτὰ βρονταί, καὶ μὴ αὐτὰ γράψῃς. 

καὶ ἤκουσα " φωνὴν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, λέγουσαν ' Σφράγισον ἃ ἐλάλη- 

λον εἶδον ἑστῶτα ἐπὶ τῆς θαλάσσης καὶ ἐπὶ τῆς γῆς, " ἦρε τὴν χεῖρα 
Ὁ Ὅεα. χίν. αὐτοῦ τὴν δεξιὰν εἰς τὸν οὐρανόν, 6. καὶ " ὥμοσεν " ἐν τῷ ζῶντι εἰς 

τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, " ὃς ἔκτισε τὸν οὐρανὸν καὶ τὰ ἐν αὐτῷ καὶ 

Ἐὰν 4ο, τὴν γῆν καὶ τὰ ἐν αὐτῇ καὶ τὴν θάλασσαν καὶ τὰ ἐν αὐτῇ, ““Ὅτι 

Β ζποικειο » χρόνος οὐκέτι ἔσται" 7. ἀλλ᾽ ἐν ταῖς ἡμέραις τῆς φωνῆς τοῦ ἑβδό- 
36, χχίϊὶ. 16, 18, 20-22. 

ἵν 3,10, τ΄. Εσεῖκ. χἰϊ. 23.24. 
ο Νεδ. ἰχ. 6, Ρα. οχῖν. (εχὶνὶ.) 6. Ῥ -- τοορίϊο, ἰΐ. 21, 106. Βεί!. 

1 Τῆς ἄουδ]ς δυρτηεης οὗ ἡμελλον δ , πλίη., δο [δΔςἢ., ΤΙ, ΝΗ, νν8., ϑινεῖε) 
͵ἰ8 Ὀεϊῖες δἰτεβιεὰ μεῖς τῆδη ἰη εἰ. 2, ( 

τῆς Ιμοτὰ ἰῃπ ταυπάες, Ρε. χχίχ. Τῆς 
δενεὴ ἰδυηάετα Ποῖα τυ ὃς οοποείνεά 
Ἰοοβεῖν 88 ἴ86 δοῆοεβ οὗ ἴμ6 δηρεὶ Β 
νοΐῖςς τενετθεταῖίπρς τπγουρῇ (πε υπίνεζδε 
(ϑρίεῖα, ΝΡ εἶ88), τπυπάεσς, τσουρμουξ (ἢ ς 
δηοίεπι τνοτ]ὰ, Ὀεΐπρ' Ἔβρεοίδ!!ν νεπογαιςὰ 
85 ἃ ἀϊνίηε νοίος ος ννᾶζηίηρ. 

γετς. 4. Τὸ δεδᾶὶ ογ δῃῃιϊ ὕρ ἃ νἱβίοῃ 
8 ἴο Κεερ ἴἴ βεοσεῖ ἴτοπὶ πηδηϊκίηά, ἑ.4., 
ἴπ ἴδε ρῥιεβϑεηΐ Ἴοῶβε (ὈΥ ἃ βοαυεπος οὗ 
1δουρῆς τνδίοἢ ἰδ θοδγοεῖν ἰορίςα]) ἰὸ 
ἰεᾶνε ἰξ υπιντεπ. [π ἃ δἰ τλΣ δῦ ραδδᾶρε 
(Αρος. Βδς. χχ. 3) “8681 " πηξᾶπϑ ἴο ἰδῪ 
ὋΡ ἔδει ἱπ οπδ᾽Β π]εΠΊΟΓΥ (Ὀεοδυδε ἴῃς 
τελὶδβδιίοη ἰ8 ποὶ ἱπιγηδάϊδιθ) ; Ῥυὲ (Πί8 
τηεαπίηρ ἰ8 βυρρεβιεὰ ὃγΥ (ἢς ςοηϊοχί, 
Διπουρῇ ἰε πιρς βαΐς ἴῃς ῥγεβεηΐ Ρ88- 
δᾶψε. Τῆς βεεῖ ἀδβογίρεβ Ὠίτηβεὶξ ἃ8 Ῥγο- 
Βιδιτεὰ Ὀν ἃ πεᾶνεηὶν νοῖος ἔμαθα τενεῖ- 
ἔπος ἰεᾶνεβ 88 υδ8] υπάεῆηεά, 4 Εδά. 
νἱ. χ7γ: απ νἱϊ!. 1) ἔτοπι ορεγὶπρ 
δα ἱσρυβθ. ΝῸ γεᾶβοῃ [8 δβϑίρῃηεά; θυῖ 
δε ρῥαίπ βεῆβε οἵ [ἢς ρᾶββαρε ἰ8 ἰῃδὲ 
πε δυΐδος υυῖϊϑῃεβ (Υν εἶΖβ., ϑοῃόπ, Ββ., 
Ἡοίιζα., Ρβεἰά.) το ᾿υδει ἐν 18. οπιϊβϑϑίοη 
οὗ 4 βενεπη-πυπάες βουζος οὐ βεὶ οὗ 
νἱδίοηβ οἰτγου!αῖίηρ ἱπ σοπίαπιΡΟσΑΓΥ 
οἴτο!εβ οὗ ρσορῇεου (χ. 7). [πὶ νῖεν οἵ ἴῃς 
αὐυϊποτγιτδῖῖνε σῃδσαςῖεσ οὗἉ δυο ἢ ἔγαρπιεπὲβ 
οἵ ἰγαάιτίοπβ ]ομπ ᾿υ δι} ε8 πὶβ ρσοοεάυγε 
ὃΥ ἴᾷς ἐεχρίδπαιίοπ ὑπαὶ Βς ἔεἰξ ἱπβρίγοὰ 
ἴο ἄο 8ο, ἀπά αἷβο ἴο βϑιυδβιϊξυξε οἵἴμες 
οτᾶςϊεβ. Τμυβ ἰη τς πηϊἀάϊε, 45 δὲ ἔπε 
ορεπίηρ δηὰ επὰ οἵ ἢἰβ Ῥοοΐς, ἢς τεὶϊε- 
ταῖεβ 18 ὑσγορῃεῖὶς διυιϊπογίγυ. ΤΠε ερί- 
8οάε πγᾶν ἐπγῖδες ἱπάϊςαιϊς (πδὶ τῃς ψτιῖεῃ 
ςοπίεπίβ οὗ ἴπε Αροζδίῖίγρβε γεργεβεηίβ 
ΤΆΕΙΕΙΥ ἃ ραζὶ οὗ τῆς δυΐδβογ᾽β δοῖυδὶ 
νἱδίοη (ο΄. ]οδη χχί. 25), οσ ἰξ τιδν βεῖνε 
ἴο πεϊρῃίεη {με εῆεςι οὗ ννῆδε ἰβ πονν ἴο 
Ὅε ἱπίτοάυςεά, οΥ ἰξ ΤτῆΔΥ βυρρεβὲ τμδὶ 
ΨΏΠῸ ἴδ δεεσ 18 ἴο νντίϊα (ἰ. 11), ἢς ἰδ ἴο 
ναῖε ΟὨἿΥ ψπδὶ ἰ8 τενελίεὰ τβγουρῃ ἴδ 6 
τιεάϊυπι οὗ ἀπρεῖβ. [π ϑῖαν. Εη. χχίϊὶ. 3, 
6 ἴδῃς βεὲσ ϑρεηάβ {Πἰσὶν ἄδυβ ἴῃ ψτι της 

Ἡεϊρδίηρ 71-72. 

ἴδε τεπιασίκβ οὗ δίβ δηρεῖϊ-ἱπείσυςῖοσ. ΤῸ 
Ὦεᾶς ἄρρητα ῥήματα, ἃ οὐκ ἐξὸν ἀνθρώπῳ 
λαλῆσαι ν»Ὧ8 ποῖ ἱποοιι ρθε, Βοννενεσ, 
αἱ δη ἀποκάλνψις κνυρίον (2 Οος. χίΐ. 
1-4), ο΄. ΜΝ εῖπεὶῖ, τό2 ἔξ. Ὑπασε νὰ δπ 
ἰπβρίγαείοη οὗ γεβίγαϊπε ἃ5 ννε}} δ8 δὴ ἰπ- 
ἩΡΜΕΔΑ οὗ ἰχρυῖϊδε. Ὑτῇυβ Ἡεσπιδβ 
(Μές. .. 3) 1|δῖεπβ υυΐεῃ τνοπάες το ρίοσίεβ 
οὗ ἀοάὐ νος Βε οουἱά ποὶ τεπιεζηθεσ, 
“ἴος 811 τῆς ννοτάβ ννεσε αὐνγίυϊ, δυο ἢ ἃ5 
τῆδῃ Ἴδηποῖ θεᾶς. Τῆς ἰδδὶ τνοσάβ, δονν- 
ενεσ, ἰ ἀϊὰ τετηςπιδεῖ; πεν ες αι ἴος 
υ8 ἀπά πιὰ, Ῥοδβίδν ἴδς 8ενεη- 
τπυπάετβ βουγος ννὰ8 οἱ ἃ βενεζεὶυ ρυπί- 
εἶνε οδαγαςῖεσ (νι. 5), ἰτανεσείηρ στουπάὰ 
νυ δίοι μά θεεη δἰγεδάν (νὶ.-ἶχ,) ἀπά τνᾶβ 
ἴο ὃς ἀραίη (χν.-χνί.) σονετεθά, 

νν. 5-6. Μοάεϊ!ϊπρ ἔτσοπα ἤδη. χίϊ. 7, 
τῆς ττίϊες ἀεβετίδεα ἴμε δηρε! 5 οἂῖὰ (ΌῪ 
τῆς ἰἐυέηρ αοά, δ ὑδυλὶ ἰπ ΟΟΤ.; ο΄. 
Μαῖς. χχνί. 63), ψἱτῃ [18 πδᾶνε ρεβίυγε 
( . Ὑτυθυ}} 8 Τἀγεςλοϊἀ-Οουεκαηπὲ, γ8 

.) ἃπά οοπίεπίβ. [π ἴδε δποίεπι νοὶ ὰ 
οαἱμβ ψετῈ 502} ἰδίκεη ἰῃ τς ορεπ-αἱὶς 
(ὕδβεπες, σδέϊεγμανιόη, 181), Ὀεΐίοστε τς 
411-8εεἰπς ἀεἰεῖεβ οὗ τπ6 ὕρρὲς ᾿ἰρμς. Βυι 
Ὦεῖς, 85 δἱ ἰν. 17 δπὰ χίν. 7, ἴῃς εἽβοπαῖο- 
Ἰοφίςαὶ ἀπά τῃς ογεδῖῖνε δςοῖβ οἵ ἀοά (δε 
Ἰδϊέεσ δὴ ουΐϊςοπιε οἵ Ηἰ5 ᾿ἱνίηρ πλϊρῶι, ἃ5 
ϑίσ. χνὶϊ. τ, Επ. ν᾿ Σ, Αςίβ χῖν. 15, εἰς.) 
ἅτε ἀεἰ θεγαίεῖν οοπ)οϊπεά ; αοά᾿β δοι νιν 
π᾿ ογεδτίοη δηὰ ργονίάεπος τνουἹὰ συ]πλ}- 
παῖε ἰη Ἰυάρτηεης. “ὝΠετε 8841} ὈῈ πὸ 
δυγῖμος ἀεἶδυ,᾽ οὕ ἔπιε ἰοβὲ. Τῆς ἱπίοσνδι 
οὗ νὶἱ. τσ (ΠΏ δη. χίϊ. 7) ἰδ ονεῦ: 411 ἰβ στίρϑ 
πο ἔος ἴδε επά, ἡ συντέλεια καιροῦ. 
ΤΏς ρδγδι!εἶβ ἱπ 51ν. Επ. χχχίϊὶ. 2, ἰἴχυ. 
7, ὕροῦ ἴῃς δδοϊ τίου οὗ βεραβοπβ δηὰ 
Ῥεγίοάβ οὗ εἰπιε ἄγε τῃεγοῖν νεγῦαὶ. ΨΥ μαι 
εηραρεβ ἴδε πτί ες Πατα 18 ἴῃς υδ0υ8] ροΐπὶ 
οὗ ἱπηροτίδπος ἰπ δροοδϊ γριὶς [{πεσαῖυγε, 
υἱς., “18 ἴἴ Ιοπρ ἴο ἴδε επάὐ [15 τῆς 
ἕαΐυτε Ἰοηραῦ ἴμδη [6 ραβδὶ" (4 Ἐβά. ἵν. 
44-50) : 

νεῖ. 7. αν Ἴοοπβες. ψ τ τῇς Ηδεῦ. 
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μου ἀγγέλου, ὅταν μέλλῃ σαλπίζειν, καὶ “ ἐτελέσθη τὸ μυστήριον 4 τν. τ, 
ποῦ Θεοῦ, "ὡς " εὐηγγέλισεν τοὺς ἑαυτοῦ δούλους τοὺς προφήτας ". 

8. Καὶ ἡ φωνὴ ἣν ἤκουσα ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, πάλιν λαλοῦσαν 

μετ᾽ ἐμοῦ καὶ λέγουσαν, “Ὕπαγε "λάβε τὸ βιβλίον ̓  τὸ " ἠνεῳγ- 
ἱμένον ἐν τῇ χειρὶ τοῦ ἀγγέλου τοῦ ἑστῶτος ἐπὶ τῆς θαλάσσης καὶ 

9. Καὶ "ἀπῆλθα πρὸς τὸν ἄγγελον, λέγων αὐτῷ ἐπὶ τῆς γῆς". 

ΟΒείδβεϊδηϊεν, ΟοἹ. ἱ. 26 --Ξ ἘΡΏ. ἰἰΐ, 1.12 τὸ σ Ῥεῖ. ἱ. το.12:-- ογμ. χνΐ. 25. 
ΟἿΪΥ δεζα δῃὰ χῖν. 6 (ἐπὶ δος.) ἰὼ Ν.Τ. : ἰδὶς Οσεαὶς ὑδαρα. 

υ Ῥουδῖς δυφτοοηῖ, Βίδϑβ, ὃ 15,7; ἸΝΊΩ. ὃ 12, 7. 
88 δεῖ. νὉ. 
κε ἀνάβα (ἷν. 2) δῷ Αἰιὶς ἔοττα. 
Χὶ, 12, ἔοτ ἔοστω. 

Έος 
8., Β).) τελὰ 
τελάϊηρβ ἃτα σοσγθοιί οηβ. 

Ρῖ. (ΧΧ -- καὶ ἀπά διξ. ἱπάϊς.) Πετε ὈῪ ἂῃ 
φνκυνατὰ βοϊ δςίβπι 6. οἡ ἰϊΐ. 20) --“ὙΠεπα 
ἐδ (ἐ.6., 8841} θ6) Γηϊβμεᾶ τῃς βεοσζεῖ οὗ 
αοά." ὙΠ Άπ8] σοπβυπμηπχαιίοη (ἱπαὺρ- 
υγαϊθὰ Ὀγ {πὸ δάνεηι οὗ πηεϑβδίδῃ, χίϊ.) 18 
το ἰᾶκε ρίδος ποὶ ἰαΐες ἔδδπ ἴῃς ρεγίοά οὗ 
Ὧδε βενεπίῃ δηρο ̓Β τἰσυπηρεῖ- δ14ϑέ, δῖ σἢ 
“45 Ἀγῥοἐμεεὶ ἰδ ἰπχταϊπεηῖ, Τῆς μνστή- 
Φιον 18 Ρίαίπίυ, 88 τς Ἵοοπίεχί ἱταρ 1 ε8, 
7Ὸ1] οὗ βοίδος απὰ τεϊϊεῦ το οὐ β ρεορὶς. 
---οὐηγγ. ΤΈε το18] (εχς. χίν. 6) ογωϊββίοῃῃ 
οὗ εὐαγγέλιον ἀπὰ ἴῃς τεδιτςἰεά υδὲ οὗ 
ἰτ8 νετῦ ἴῃ ἴῃς Αροσδῖγρβε τηδὺ πᾶνε Ῥδεῃ 
ἄυε το τῆς ἕδος ἐδδὲ βυςἢ ἔεσπιβ μαά βδεη 
δοϊϊεὰ Ὁγ ἱρηοῦῖα υϑᾶρε ἰπ ἴῃς ἰοςαὶ 
Ἰοηίΐδη ουἱὲ οὗ εὐάγγελος (ἐε.6.. αὶ ΕΡΒε- 
805), ΨΙὩ 118. οσδοιϊασ τανε διίίοηβ ἀπά 
ξεΠοννϑηΐρ οὗ Ἐμαπρείίάαε. Τῶε Αϑίδιὶς 
«αἱεπᾶαι οὗ ϑπιγγπα Ἴοηϊαἰπεά ἃ τηοπίΒ 
οδἰεὰ εὐαγγέλιος.---ΤῊῆς σοηπεχίοη θ6- 
ἔνεοη μ' ριον -α ἐβοοεῖ δυγροβε οἵ 
ΦουηΒΕ] " (48 Βεγε) δηά μ. ΞΞ "" ΒΥτΏ} 0], οὗ 
ΒΥΤΩὈΟΪὶς τεργεβεπίδιίοη ᾿᾿ (1. 20, χνὶϊ. 7) 
485 ἄυς ἴο δε ἕλος ἐδδὲ ἴῃ τῇς ρῥγίπιϊεῖνα 
ννοσἹα τῆς ἔογτηες 88 επί στωδίο δ! σοη- 
ννεγεᾶ Ὁγ πιεδη8 οὗ βυτῃδο]ς-τεργεβεηϊδ- 
τίοπβ ἴῃ ννοτά, ρίσευτε, οὐ ἀεεά, Αβ “δνέσυ 
ντἰτίοη γογὰ ννὰβ οπος ἃ μ' ριον,᾽ 11 
νᾺ8 πυσγαὶ ἴῃδὶ ἴῃς ψνοσγά υδεὰ ἔοσ [Ὡς 
βίρῃ οᾶτης ἴο Ὀ6 επηρὶογεοὰ ἴος ἴῃς τπίηρ 
δἰρηϊβεά (Ηδίςῃ, Εςοαγς ἐπ Βὲδὶ. Ογεεκ, 
δι). Τῆε πεᾶσ Ἀρρτοδοῦ οἵ ἴδε οδπά πδά 
Ῥεεη ἔος γεδζβ ἃ τηδίζεσ οὗ σοοπῆάεπος 
δηὰ ἴον ἴο ἴῃς ΟἸγβείδη ργορῆῃείβ--ἴοσ ἱξ 
18. 1ΠῸῪ δπὰ ποὲ πεῖς ργεάεοδϑββοιβ ΨῆῸ 
(8. βρεοίδι!ν ἰῃ νίεν. Τῆς βρεοΐδὶ δηὰ 
8ο]ειηπ σοπίγ δυϊίοη οὗ οὔ π᾽ 5 Αροςδῖγρβε 
48 ἴο ἸΔεπΕ ΠΥ ςεσίδίη ἐνεηῖβ ἰπ ἴδε ἱπητη6- 
ἀϊαῖς ἔαζυτε νἱἢ τῆς τἄτοεβ ουλ οὗ ννμῖο ἢ 
ἴῃς ὅπδὶ 1188 ννγᾶὰβ ἴο Ὀς Ὀοσῃ. Ὑπεβε 
Ἄδγοςβ ἱπουάς {πε ἀονγπίι}]} οὗ [πε ἀγαροη 
ἔοτὰ οᾶναη, ἴῃς δυϊβεαιεης οΟἸἰπιὰχ οἵ 
Ἅπε Βεδβεβ ἰηβυεπος οὐ εαγίῃ, δηά τς 
«Αϑβεγιίίοη οὔ αοά᾽β διξῃογιν ονὸς δἷ8 

1οδΒη χὶχ. 

τ ἦἤκο. ἰ. 6, 
Απιοα ἰἰΐ. 
7, δα. ἰχ. 
6, το, αἷς., 
ε΄. Αςἰο 
ἰ. 21. 
Ἑδνουτσὶϊα 
τδουφδὲ 
οἵ ευ 
Ῥτὶπιϊεἶνο 

8 6). ακϊ. 1]. 8. εὐαγ. 
ι χνὶ. σ᾿. ν.γ: 

ν ΟἹ. ἰχ. 8, 

λιδαριον (0, εἰς., Απάκ,ς, Ατειῖ.) οἵἦ βιβλαριδιον (}Ὀ, 1, εἴς., ΑἹ., Τί.» 
μὲ ἰβλιον ΑΟ, 6, 14 (μᾶς Β., Ὑτον Ἧ ϑνν., Νν8.). Τῆς ἔνο ἔοσπιοσ 

οὐ δηά δραϊπδὲ δἰβ ἴοε᾽β δάπεγεηϊβ 
(χιϊ.-χῖν. 20). Ὑῆα ρτεᾶὶ δπὰ ρ]δά γενεϊδ- 
τίοη ἰ8 αοἁ 8βεθὴ ἴῃ δοϊίΐοη, στ δῖ8 
ἕοτοθβ ἀερίογεά ἔος τε ἤπδὶ ςδιηραίρῃ 
ψΒίοἢ, ννὐτἢ [18 ἰδβυε8 οὗ ἀεϊἑνοεγάηςα δηὰ 
τε υσαρἢ (χν.-χχὶ!.), ἔογηιβ ἴἢς οἰΐτηαχ οὗ 
τηῖ8 Ὀοοῖς. ΤΟ δροιμεβοβίβ οὗ ες σξεβαγβ 
ἴῃ (πεῖν 1{6- ὕπι6---ἀρονς 411, οὗ Ποπιϊ απ 
πιτρδεκεά τῃς ρἱτοἢ οὗ Βυτηδη ἀεργανι ; 
ἀϊνίης ἰπϊεγνεπείου νν88 ἱπενίιδδϊς. 

ὕρ ἴο ιδε επά οἵ οδ. ἰχ., τς Αροοσδ- 
γρβε ἰβ ἔδιγῖυ τεχυΐας ἀπά ἱπιε]ρίθ]α ; 
ταετεδίϊεσ, ογεἰςίβπι δπίεγβ ὑροη δὴ ἱπισγὶ- 
οαῖε σουπίσγ, οὗ ὨΙΟἢ ΠΑγὰϊν ΔπῪ δυγνεῦ 
[58 γεῖ βυσςεεάεά ἰπ τεπάοσίης ἃ βδῖϊ8- 
ἔδοΐοσυ δοοουπὲ. ὙΤπε ργοῦεπὶ δερίῃβ 
νὰ οἢ. χ. ΑἸ ΠΟυΡῊ νν. 1-7 οοπιρί εἴα 
ἴδς ρτεςεάϊπρ ογαοΐεβ ὉῪ ἱπισοάδυοίης 
τμεῖνγ ἅπας (7 Ξε χὶ. 14 {), ψὩ ας 8-1 σοη- 
ποοὶ πῖογα ἱπιπηθ διε ννἹἢ οὮ. χὶ., ἐπῖ8 
ἔοττηβ ὯῸ στεᾶβοη ἕοσ βυδρεοίίπρ ἐμαὶ (ῃς 
οτδοῖς ἰβ σοπιροβίῖθ. ϑριιία ἰδΐκεβ σα, 2ὅ- 
7 ἀδεερε 4) 88 ἴδε σοπιϊηυδίίοη οὗὨ ἰχ., 
οϊἱονγεὰ ὈΥ χὶ. 15, 19, νὮ 116 τῆς τεβὲ ἰδ 
δ βία πο δ} ἃ ργεϊυᾶς ἴο χὶ. 1-13; Βτίψ 8 
δἰπλ αεῖν νίεννβ Ια, 3-7 88 ἴῃς οτίίηδὶ 
τταπϑίποη θεῖννεαη ἰχ. ἀπά χί. 14, 15 ἃ, 
19, ΨΏΪΕ ΧΟῚ ὅ-2, 8:11 (4 νἱβίοη οὗ τηεβ- 
5:Δ}} ἱπιγοάυςεβ ἔπε πὲνν βοιτος οὗ χί. 
1-13, χὶΐ. 18; ἀπά δυσῇ τεραγάβ χὰ ὃ, 
2 ἃ, 5-7, 4, ΟἿΣ 45 ἴῃς ορεηπίηρ οὗ χί. 
1-13, Χίΐ. 1-17, νὴ 1 χὶ χ-4 ἃ (βυδδίδη- 
εἰ4}}γ} δ (πε ργεΐδος ἴο χίϊ. σ8-χι!., χνὶ. 
13-|ι6. Τεδα ΔηΔΙ 865 τε ποοηνϊποίηρ. 
Τῆς Δἰερεά βἰρη8 οὗ 4 Ηεῦγεν ογίί δὶ 
(6... νεῖ. 7, 180 λέγονσί μοι ἀηὰ λέγει 
μοι ἱπ νν. 9, 1 Ξ- ναγτίδης νεζβίοῃμϑ οὗ 

ὦ ΝῊ) δ1ς ποὶ ἀεοίβῖνε. 
γει. 8. . φωνὴ (ς΄. νεσ. 4) ἰεᾶ υη- 
ἐῶν νους ἃ ῥγεάϊοαϊε, ἐπα 
ἔνο Ραγιϊοὶ 1 ε8 ἘᾺ᾿ ἱσγεσυίασιν δἰἱγαοιοᾶ 
ἰπῖο ἴῃς ολ8ε οἵ ἦν (οἿ ἱ. τ, ἰν. 11). 

γν. 9.1ο. Τῆς ρῥγορμεὶ αὐβϑογῦβ [ῃς 
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ἀ Βοε δοεῖα δοῦναί μοι τὸ βιβλαρίδιον ".. 

καὶ πικρανεῖ σου τὴν κοιλίαν, ἀλλ᾽ ἐν τῷ στόματί σου- 

1ο. Καὶ ἔλαβον τὸ βιβλαρίδιον ἐκ τῆς 
ΤΡΈΣαι, φάγε αὐτό" 
ἢ, 8--11.3, ἔσται γλυκὺ ὡς μέλι ᾿". 
Ῥε. εχῖχ. 
τοῦ, πὰ χειρὸς τοῦ ἀγγέλου, καὶ κατέφαγον αὐτό" 
Υπις τς βον ὡς μέλι, γλυκύ" καὶ ὅτε " ἔφαγον αὐτό, ἐπικράνθη ἡ κοιλία. 

11. Καὶ "λέγουσίν μοι, “Δεῖ σε πάλιν προφητεῦσαι " ἐπὶ. 
Βλαοῖς καὶ ἔθνεσι καὶ γλώσσαις καὶ " βασιλεῦσι πολλοῖς ᾿.. 

ἘΑΗΡΝΝ τὰ 
βεπευτα 
εἰ ἀευοτεῖ 
υοά 
πδρὶ1). 8:6 Ὠἱειεγίς δ᾽ ΜΜύίλγας.,ἡωνρίε, Ὁ. τοι. 
Ἀ ραϊτοις ἱ, πο: (Εἰκα χὶ. σ, χνὶ. 15 ἱτρεζγε. Ῥίαε.). ἃ Ο). χχίϊ. τό,. 

ὈΡΙεοπδεῖίς, δὲ νυ. 9, Υἱΐ. ο, Όδῃ. 11}. 4, νἱΐ. 
ΣΙ, τῆ); 2 το νϑϑ 

]οδΒὰ χίΐ. 16: - " οἵ," “οοπςεσγοίος ". 

νοτὰ οἵ αοὰ; ἰπ οὖς ρῆγαβδβε, με πιδίκεβ ἱὲ 
δί8 οὐνῃ οσ ἰδεηιῆεβ Βίβα τ ἴὰ (7 6τ. 
χν. 16). Τὸ δεδίπιαῖς {18 τενεϊδτίοη οὗ 
τῆς ἀινίπε ρυγροβα 86 Ὲπ|8 ἴο ῥγογηΐϊβε ἃ 
ἀεϊϊσ μια! ἐχρεγίεπος, Ῥὰς τῆς Ὁ]188 ἀπά 
δεουσίΥ οὗ τῆς βδὶπίβ, ἢ βοοῃ γϑδ 868, 
ἰηνοῖνε βενεσζα (γα 8 ψ. χί. 2, χίΐ. 13 ἔ., 
εἰς.) ἔος ἔπε 5 γε] δβ οδιδδίσορἢεβ ἴος 
τῆε νοσὶὰ, Ηξεηποςε ἴδε ἐεεϊίηρ οἔὨ ἀϊ5γε 88 
νὴ ἢ Πίσῃ ἢδ νίεννβ ἢΪβ πενν νοςδίίοη ἃ8 
8ἃ β8εε. Τῇε ἀϊδίδβίείυ! εχρετίεπος ἰϑ 
Ῥυὶ Βγβῖ, ἴῃ νεῖ. 9, 8ἃ5 θείης τε υη- 
εχρεςιςεά εἰεπηεηΐς ἰη ἴῃς βἰτυδείοη. (Τῆς 
οπιἰβδίοη οὗ δέέέεγησος ἰῇ ΓΧΧ οὗ ΕΖεῖ. 
ϊ. τᾷ τεηάεγβ ἰξ ὑη} 1 Κ ὶγ ἐπδὲ 1818 δάάϊ- 
τίοπαὶ ἐγαὶς οὗ ππρ βαβαπί ἴδδῖε ἰβ ἄπς, 85 
ϑρίτιδ ἐπίηκΒ, ἴο ἂπ εσοπθοὺβ οοπιρίπα- 
εἴοη οὗ ΕΖεϊκ. 11. 2 ἀπά 14). Τῆς παῖυγαὶ 
ογάεσ οσουσϑ ἰῃ νεσ. το. Τῆς ΟΥΪν δη- 
δἰοβουβ ρβαββᾶσε ἰπ δαγὶγ ΟὨτγίβείδη [τὸγὰ- 
ἴυτε ἰδ ἱπ τῆς “"“ Μαγίγσάοῃχ οὗ Ρεγρείυδ᾽"" 
(ν: ς΄. ΝΥ εἰπεῖ, τοῦ, το)). ὙΝ εἰδιεῖη οἰτεβ 
τότ ΤὨΘΟρὨγαβίυβ ἴῃς ἀεβογίριίοη οὗ Δῃ 
Ιπάϊδῃ βῃγυρ οὗ ὁ καρπὸς... ἐσθιόμε- 
γος γλυκὺς. οὗτος ἐν τῇ κοιλίᾳ ν 
ποιεῖ καὶ δυσεντερίαν. Βείοτε ἴε ὮΔΡΡΥ 
ςοπδιιπιπηδίίοη (νεσ. 7), ἃ δίτεες ῥγεϊυάς 
ἰδ ἴο ςοπιε, Ψηΐϊοἢ 8 ἴῇς δβυδήεοι οὗ 
πδιίοπαὶ δπὰ μοϊτῖςαὶ ργορῃεοῖεβ. [πὸ 
ογάεσ ἴο υπάεσὶης Πἰβ ἀϊνὶ πε Ποτηπ)ί βϑίοη 
ἴον τ 18 ἰδϑὶς οὗ ρυηίεινε ῥγϑάϊοιίοπ, 8 
τος 4118 ἢἰβ ἱπβρίαϊίοη. 

Μεγ. 1σ. λέγ. μοι, 4η οΟὈ]ΐααε, τενεῖ- 
δηταὶ ννᾶυ οὗ ἀεβογί δίηρ ἴῃς ἀϊνίπε ἱπι- 
186, ἀπ ἴο Αταπιαὶς ἰάϊοπι δη ἃ ςοπηπλοι 

ἴπ ἰαῖοσ ΒΙΌΠ1ς4] Ηεῦτενν (. Ῥαϊπιδη, 1., 
νἱ. χ1)]. ὙΒς βεγίεβ οἵ ογδςϊεβθ, ἰπυ8 
εἰδδογαίεϊ υ ἱπαυσυταῖεά, ἰδ οοποετηςὰ ἴη- 
οΥεΑβι ΠΡῚΥ (“ ἀραΐη,᾽" ἱπ νίενν οἵ ἵν. 4, 15, 
νἱϊ. 4, 9, ΥἹ11. 13, ἰχ, 6, τ6 5) ψἱἢ ἐποβα 
ἱπιεγπδίίοπαὶ πιονεπηεηῖὶδ (“ Κίηρβ᾽ -- 
φνλαί, οΥ τποβε ἴῃ χνίϊ. το, 12) ψῃο ἢ 
ἃ Ριορδεὶῖ τεϊδϊεὰ ἴο ἴῃς οουζβε οὗ ἴῃς 
ἀϊνίης κίπράοπι. ϑιγίογ βρεακίηρ, [πε 
τενεϊδιίοη δβϑί πη διε 'π χ. 1Ο, 11 Ορεπϑ 
ἴῃ χὶϊ., Ῥυὲ τῆς ἱπιεγνεηίηρ ρδββᾶρε ἰβ 
Ἰιπκεά τὸ δοῖῃ!: (β8ες δεϊον). Ὑῆὲ ἤγϑθι 
Ῥατὶ οὗἉ 8 ραββᾶρε (χί. 1-2, 3-13) ενὶ- 

ΑΠΟΚΑΛΥΎΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ Χ. 

Καὶ λέγει μοι, " “ Λάβε καὶ κατά-- 

καὶ ἣν ἐν τῷ στόματί. 

Υ ἴῃ βεῦβα οἵ κατέφαγον ἩὨϊςὮ ἰϊ εςδοςεα (ο0.. 

14, οἵ. χὶϊὶ. γ.. 

ἄδην ἔογπιβ Νὰ οὗ τδὲε βιβλαρίδιον. 
2)- (.". ἱπιοά. 8 [18 επἱρτηδῖῖς ςοηϊεπίδ, 

τητεστυρηρ ἴῃς τγυπηρεῖ-νδίοπβ υἱτ 
εάρσεβ νῃὶοῃ ἀο ποῖ ἢϊ ἱπίο δε οοπίεχε. 
οὕ πε τεβὶ οὗ ἰε Αροοδίγρβε, ροϊπὲὶ ἴο.: 
δε ἱποοτγροσγδίίοῃ οὗ ἃ βρεςοΐαὶ δπά ἀϊ5- 
πόρτα ϑουσοθ. ΑπῪ δηδίγυβὶβ ἰ8 πιοσς οἵ 
ε88 πυροιδεῖίοαίῖ, δυῖ τς ττίτει 15. ενΐ- 
ἄεπιν ποῖ πιονίηρ ψἱ ἀρβοϊυϊε ἔτεε-. 
ἄοτχι. Ηε [88 ἢίβ οὐγῃ Ἂδπά ἴῃ νίενν, θυξ. 
Ὧε τεᾶσῃοβ8 ἰϊ, Βετε 88 εἰβεννῃεγς (οὔ, νἱῖ.. 
ι ἴ)) ΌῪ πιεᾶπε οὗ βίερρίπρ- ϑίοῃεβ υνδΐοῖν 
οτἱ σίπαιν ἰᾶὰν ἵπ ἀϊβεγεπὶ βυττουπάϊηρβ.. 
ὙΠ 18 νυ εἶν τεοορηίϊδεά ΌΥ οτι εἰς ἀπά 
εὐΐϊτοτα, γῇ σΟΠΊΣΠΟΠΙΥ ἴδκε 1-2 δηά 3- 
13 88 βεραζδῖε ογᾶςϊεβ. Εδοῃ ἱπάεεξ 
τηῖρδις θὲ ἴῃε ἴοτβο οὗ ἃ ἴδγρεσ βουζοα.. 
Βαϊ, ἰπ δρίτς οὗ ἴῃς ἀϊβετγεπὶ ἀεβογίρείοπε. 
οὗ 7]εγυβαίεπι, ἴδε Ὠγροιμεβὶβ οὗ ἐδπεὶς 
οτἰ ρίπδ! υπὶτν πδᾶ5 τῦσῃ ἰπ ἰἴ8 ἔδλνους. 
Ηονν οου]ά 50 την ἃ βογὰρ οὗ ραρυτζιβ 25. 
τδαῖ τεαυϊτεά ἴοῦ 1,2 δε Ῥγεβεσνεά ἡ Β6- 
βἰάεβ νεῖ. 3 βοεβ ὉΠ νεσ. 2 (6 ῥτο-. 
ῬὮεῖίς πιϊββίοη 88 ἃ Ἴουπίεγραγὶ ἴὸ [ἢ δ 
Ῥυπίβῃπηεηῖ), [πε ἴννο Ῥετίοάβ ἂς αἷῆες, 
τῆε βίγαηρε ςοηδίσγυστίοη οσσυγδ 
ἴῃ Ὀοιἢ (Βεσα οὐἱν ἴῃ Αρος.), πὰ τῆε ἰη-. 
νετβίοη οὗ οὐὐεοὶ ἀπά νετῦ 8 σοπηπιοη ἴο' 
Ῥοῖῃ (2, 5, 6, 9, 1ο). Τὸ ἀΐδβοονες δῃ. 
οἵδοῖε οὗ τῆς Ζεδίοίβ ἰπ ἵ, 2 (ΝΥ εἰ! μδυβεη, 
Βουβδεῖ, Βαίοη, ]. ΥΝ εἰ88) 18 ργεοδγίουβ, 
ἔος Ἄνεὴ ἰζ νγε οου]ὰ βυρροβε ἴπδὲὶ (δ ςεβε. 
Ῥαββίοπδιὶς οἰτίζεπβ τοοῖς {πὲ ἴο ντίϊα: 
ΟΓΆΟΙε8, {πεν πδὰ ποῖ ἃ σῃοποροῖν οὗ δε- 
1ἰεἴ ἰπ τῃς τεπιρ εἾ8 ἱμνι δ γ. Τῆς 
Ἰατίες Ρε]εΥ σοπῆϊοῖβ ἢ Μαγκ χίῖ. τ, 2 
(Ας. νὶ. 14); υῖ, ψῃΠε ταϊ8 τλκοβ ἰὲ 
Εχιίσγετη εἶν ὑπ] Κεὶγ ταὶ τῆς ρδββαρα ννᾶ8. 
δάοριεᾷ, οἵ ἃ ἰεαβὲ οοτηροβεά, ὈῪ οὔβς οὗ 
ἐπε Ὑνγεῖνο, ἰξ ἀοε8 ποῖ ποοςββαγιν ἀϊ8-- 
τονε ἃ [ον δῆ ΟἸγίβείαπ οτὶ ρῖπ ἔοσ ἴδε: 

ἡγεϊελέ. Ῥαϊιτγιοιίβαι τυδὲ δᾶνς οἴξεπ: 
βιναγεά πορε, ἐνεη ἴῃ ἕλος οὗ δυϊπογιδ-. 
εἶνε Ἰορία. 5111}, ἃ [νυν δ οτὶ βίῃ 18 πιοτε. 
Ῥτοῦδῦὶε (80 ἴτοπιὶ Νίβομες δηὰ ϑαρδίϊεσ 
το Βαϊοῃ, Εογθεβ, νοη ϑοάςη, ΝΥ εἰ πδυβεῖ 
δηά ]. ΝΥ εἰβ8), ἱπ ψνῃίο ςαδε 8 ἐς (ὅπον: 
....« ἐσταυρώθη), ἢ Ροβδίῖγ 9 « απ 

---τσ -- --τν»... --- - 
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12 δ, τωυδὲ ὃς ΟΒε βιϊαηἰδίπρ τους ε8 Ὁ 
1δε εὐϊῖοτ. ΑΒ 8 ς ἰβ ἴδ ΟηΪγ ρίαος ἰῃ 
ἴῃς Αροςδίγρβε ψπεγε [6808 18 ἴπ}8 ἀε- 
δἰρηδίεα (ςοπίταδε 4), ἀπά δ8 (πε υη- 
Ἐχδηρίεὰ αἱ . . . ἑστῶτες οὐουτδ ἰῃ 4, 
τὰς δἀϊῖοσ τπῆᾶν ὃς λίπε ἃ ρΡσενίοιβ 
ἐγδηβἰδιίοα οὗ δες ἢγ-]εδί. εὐινῖβα, 
{δε τερελίεά ἰγδοεβ οἵ Ηεὑταϊβεις ἰάϊοπι 
βυρρεδὶ ἴπαὶ ἢς ἰγαηβίδιεά ἰξ ἔγοτλ δῇ 
᾿Ασδγηδὶς ογσ Ηεῦγενν ογί ρίῃδὶ (80 Ἂβρεςὶ- 
Αγ Μνεγίαπά, Βείρψβ, δπὰ Βειβίοῃ 
ΨὮΙΟΒ ννᾶΒ ἃ [εἰν ῖδῃ (οσ 1 εὐνβῃ ΟὨτβιϊδη 
ογϑοῖς, οοσηροβεά ἐοννασάβ ἴῃς επὰ οὗ ἴῃ 8 
βίερε ἰπ 70 αἱῦ. Ῥεΐνεοηῃ Μὰ δπά 
Αὐρυβὲ (ο΄. ]οβερῇ. Βεῖΐ, ν. 12, 3) ὉῪ ἃ 
Ῥτορδεῖ ψῇο δπεϊοίραιϊεά (ο΄. 5. Ο., 219, 
ἀπο ἐμαὶ τπε τεπλρ]ε δηά ἃ πυοΐειβ οὗ ἴμ 5 
Εοὐ-ἔεασίηρ ψουὰ 6 Κερὶ ἰηνίοἰαῖε ἄυτ- 
ἴῃ ἴῃς 4588 ἐνιδς οΓ ἐκε Οεημεξῖε5, αἱ τῆς 
επὰ οὗ νὩοΒ δηιὶ- ΟΠ γῖβε οὐ [Ὡς ρβευάο- 
τααβϑίδῃ ψουὰ Ὀ]ΑΒΡ ἐπι ου δ. το -ἀββετί 
δἰ πιεῖ πὶ τῃς τετιρῖε (Βεηςε ἰξ8 ργεβεσνάᾶ- 
τίοπ, 1, 2), δοοοσάϊηρ ἴο οης ογοῖς οὗ 
πελάου (2 ΤΒεβ8. ἰϊ. 3, εἴς., ο΄ 4. Ο. 
τ1δο 1), δέξεσ τηυτάοτίπρ ἔπε ἵννο Πεγαὶ 8 
οὗ τηεββίδῃ. Ὑπε πιοῖϊνεβ δπά ἔυσῖπος 
σᾶγεοσ οὗ πε Ὀεδϑὶ σε οαχίεἰεά, 1 ποῖ ἰπ 
ἴῃς δβουζςοο, δὲ ἰεδδὲ ὉῪ {πε εαἀϊϊοσ. Ηξε 
τεβυτηεβ ἴῃς δβυδ͵εςϊ δβεγννασάβ (7. χίϊὶ. 
6), θη τΠς εἐβοδαίοϊορίοδὶ πηοηδβῖεσ 8 
ΒΡΘοίΑΙΥ ἰδεπιθοά νὰ μὰς ἱπιρετίαὶ 
Ῥοννεσ. Ηεσγε ἢἰβ πηδὶπ σοπσοσῃ 18 ντὮ 
ἴδῃς [δῖε οὗ δε ἴνοὸ συ ηεββεβ. χοῦ] 
ἰξ ᾿νᾶβ {π|8 ξεδίυσε οὗ ἴῃς ογϑςῖς ννῆϊς 
Ῥείγηαγν ἰεὰ Πἰπὶ το δάορι δηά δάδρι 
ἰϊ, 48 βῃονίηρ πονν ἴῃς Ὀεδβὶ οἵ δηῖϊῖ- 
ΤὨγίδεὲ νγὰ8 ζο]θὰ ἴῃ Πΐβ διδοῖς ο τηςβ- 
818 8 ἔοσεγυππεσβ, ᾿18ὲ 848 (ἴῃ χίὶ.) τῆς 
ἀγαρου ἰβ ἔο "δα ἰπ ᾿ἷβ δείδοϊκ οὔ τηεἼββίδῇῃ 
διπηβεῖῖ, Ὑπε οἴμοι ἀεῖαὶϊβ ἂσὲ ἰδεῖ 
βίαπαϊηρ ; ἰπ {πεῖς ῥγεβεηὶ βεικίῃρ ἴμεν 
δανε τπῦῦοῇ τῃ6 βάπιθ ρίςοϊοσίαὶ δηὰ 
ἀγαμηδιὶς ἰπίοσεβδὶ 48 ἴῃς πιϊπυῖίε οὗ τδς 
ῬΆΤΑΌΙεβ, δπὰ ἰὲ ἰβ ρεγῆαρβ ἀουδιεῖ 
Ποῖα, ἴπε ααϊῖος ᾿ἰπκοὰ δὴν βυτη- 
ῬοΟΙΪΙς οὐ δἱϊερογίςδὶ πιεδηίπρ ἴο τδοτι, 
ΔΙΙΒου ἢ βυςἢ σαη ΘΔβιγ ὃς δἰἰδοῃεά ἴῃ 
ἃ νΑτιεἴν οὗ ννᾶυβ, 4.ρ., ἴο ἴῃς Ιδηριιαρε 
οὔτ, 2 ἰπ τῆς ρὲ οἱ Βαση. ἱν. τσ, [ρῃ. 
αὐ Μαρη. 7, εἴς. (8.0 ΝΥ εἶδβ, ϑίπηςοχ, 
ϑιννεῖε, δηᾶ οἰπεῖβ8). Ενεη ἴῃς ἵνο ψἱῖ- 
Πεβ868 ἅσζε ποῖ ἴο Ὀς ἰδεπιβεά ψἱἢ ΔΎ 
Βιδβίοσίςδὶ θρυγεβ οὗ σοπίεμροσασυ [ἰξδ, 
ΤΑΌΘἢ 688 δε 48 Δ] εροσίοδὶ οὐ ἃ8 
τυρηγίηρ ἀβρεοῖβ οὗ πε σδυτοῖΒ ἰεβεὶ- 
ΤΏΟΩΥ. “Τῆς νίβίοη ... ἰ8 οὗ ἰἢς 
πδίυσα οὗ ἃ βυρετίπιροβεά ὑβοϊορτδρῃ 
Βῃονης ἴγᾶοεϑ οὗ ΠΊΔΩΥ Ρδβίβ᾽" Ἀ θοῦ). 
Τῆς οτί ρίπαὶ 1 εὐνίδῃ τγδά τίου νυ Β ΔῪ 
Βεπιίπά ἴῃς βουσγος ἐχρεοῖεά οἡἱγ ΕἸ) 4Ὦ, 

Ὁ χχί. σφεϊό, 
Ἐσεῖς, χὶ. 

3-6, χἸΐ. 16.109, ΖεςΒ. ἰΐ. σ. 

ΨΏΟ βῃουϊά ῥγεβοῖ γερεπίδηος ἴο ἴδε 
Ῥαρδῃ ψοτὶά, Ῥαξ πε νν88. οσσδβίοπδι!ν 
ἔυγηϊβηεὰ ἡ ἃ Τσοπιραπίοη ἰῃ Μοβεβ 
(οπ τμε 488 οἵ Πδαϊ. χνὶϊϊ. τς; ο΄, Μα!ὶ. 
ἷν. 4, 5, ἴε ἰταπβῆρυταιοη-δίοτγ, δηὰ 
Ῥοββίν ἴδε ἔνο τδάϊδης βαίπίβ οὗ ρος. 
Ῥεῖ. 6 4). Ὑα οἸΪγν οἴδες βογίουβ σγῖνδὶ 
8 Εποςἢ, ἃ ρταηδ ἤρυτγε ἱπ [οὐνίδιι ἀπά 
ελεὶν ΟὨἸγίβεϊδη εἐβομαιοϊορίοδὶ ἰγαάϊτίοη 
(ἔος 86 συτίουβ 51ς, χίῖν. τό, ογ, Ε. Βὶ. 
1295). 1,δἴες ἰγαάϊίοη, ἰπάεςά, ταϊηκίηρ 
τηλίην οὗ ΕἸ)4 8 δἀηὰ Ἑποοῖὶ (Αἰτὅτες 11. 
261 ἔ.; Α. Ο. 203, 211), ἡνῆοπι ἀπε τῖβὲ 
ἴῃ τα δἰδυβ ἕοσ πεῖς υνϊπεββ ἀραϊηβὲ 
δἰπι, δηὰ ψῆοπιὶ αοά (ον Μίοδβαεϊ δπὰ 
Αδὕσίεἴ) τεβυδοϊἰδίεβ, βιιρρεβδίβ ἃ ἔα τν 
ΔΡροβίϊε Ἴγυοὶς οὗ δεϊϊεῦ νυ πο ΤΠΔῪ τε- 
Ῥτοάυος ἴῃε ελεῖῖες 1 οννῖδη ἐχρεοϊδιίοα 
ουῖ οὗ ΨΒϊςἢ (Πε πηαίετίαἱβ οὗ τη ΐβ ἔγαρ- 
ΤΩΘΠΊΔΙΥ οτδοὶς Ὦανε Ὀεοη ἄγαννῃ. Τῆς 
υπίφυς οδαγαςῖασ οὗ [ἢϊ18 Ὄχρεςιαϊίοι 8 
{Πυδίταῖθά, ποὲ 80 πῦσῃῇ ὉΥ Απι ἀπά 
Νυάϊτητηυς, Μασγάυκ᾽β ργεάξοεββοῖθ ἴῃ 
ἴῆε ἤρῃε ἀραΐπϑὲ Τίδπηδι, 245 ὉῪ τῇς 
Ζοτοδϑίσίαη Ὀεϊϊεῖ δαὶ τῇς (ΕΠ ΡΟΓΆΤΥ 
{ΠῸΠΊΡΉ οὗ τΠς εν] βρίσίε νου Ὀς ἔοϊ- 
Ἰοννεά Ὀγ 186 ἀρρδᾶζσδποε οὗ ἵννο γεξοστῃεγβ 
οἵ ρσορδεῖβ, ΗἩ υδηξδάδλι αηὰ Ηυϑῃδάλτιηδῃ 
(5. Β. Ε. χχίϊ!. σου; οἷ Ηδβοῆπιδπη, 
227), ὙοῸ ννουἹὰ δοῖ βοῇ ἴογ ἃ π|}}- 
Ἰεπία πὶ οἡ δασίῃ 88 πε ῥγεουσβοῖθ δηὰ 
Βεγαῖ 8 οὗ {πεῖς 1οσά, ἴῃς Ῥεσβίδηῃ πλε8- 
βἷαῃ, Τῆϊβ Ὀε] εἶ 8 τυ ἢ οἷάες ἤδη τῃς 
Βουζοοβ ἱπ ψὨϊοὮ [ἰ οσουτβ, δηά [κα 
Βενοσαὶ οἵπες Ζοσολβίγίδη ἰγαίβ, ἰξ τῇδῪ 
δανε διβεὰ νὰ τῆς εν 8} ἐχρεοίδ- 
τίοη ἴῃ φαεϑιίοη, που ρα ἴδε Ζοτγοδβιίγιδη 
Βεγαϊἀβ ἀο ποῖ ἀρρεᾶσ βιπγυίϊδπεοιβὶν (οὐ, 
Ἐπεγεῖ. Κεϊὲρ. απὰ Ετπέος, '. 207). Ἡετε 
δὶ ΔΩΥ ταῖς [6 ἀρρεάγδῃςς οὗ ἴἢς ἴννο 
Δηοηγτήουβ ἂἃπᾶὰ πηγδίοσίουβ ν᾽ 65868 
Ῥτεςβάεβ ἴῃς πη] ουϊρυτδὶ οὗἁὨ εν]] (χί. 7, 
χίϊ. 7) δηὰ τῆς πιδηϊξεϑίδιίοη οὗ πλεββίδῃ 
(χ!. τς ἔ,, χίν. 1:41.)---δηὴ ἰᾶεα ἔοσ νυν ἢ πὸ 
ἐχδᾶοὶ Ὀαβὶ8 οσδῃ ὃς ἐουηά ἴῃ τς 5ιγς Εἶν 
7ενῖϑῃ Ὁβομδίοί συ οὗ ἴδε ρεσίοά. [ὲ 
ΤΩΔΥ πᾶνε στονῃ ὕὉρ ὑπάες [δ6 ἱπἤπεηςα 
οὗ (18 Ἰμπιάγεὰ τταῖε ἴῃ ἴῃς δάϊοϊηϊηρ Ῥσο- 
νίπος οὗ Ζοτγοδβίσιδη δε εῖ, ὑπε885 πὰ 
ἀουδ]ηρ οὗ τε νυν ϊπεββεβ ννὰβ8 ΒΒ ΩΡΙῪ 
ἄυςε ἴἰο τῆε εδἰάε-πῆυεπος οὗ τε Ζε- 
ΤΒδείδῃ-ἰγαῖε (ἴπ νεσ. 4. γε παυβεη 
δίζαεβ ἔγοπι [Πς βίηριϊας πτῶμα (8, 9) 
τῆδι {ΠπῸ το νυ ΠεΈ8868 νεσε ἃ ἀυρ]  ςδιίοα 
οἵ τῃε οτἰ ψίπαὶ βἰπρῖς υνἱτη ε88, ἑ.6., ΕΠ] Δ}; 
δυῖ [86 βιπρυ!αγ 18 οοἸ]εςῖῖνε, δηὰ τἴλογα 
ἰδ πο ἴχαςε οὗ δΔγ σοπῆαϊοη νυ ᾿ομδἢ. 

ΟΠΑΡΤΕᾺ ΧΙ.-τνν. ἱ, 2. "ΑΠά Ι ννᾶ8 

εἴνεη ἃ τοὰ (ΓΤ ΤΙΩΤῚ ΓΊΣ)}) κα ἃ βιδῆ, 
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ς ξεν. αἱ. Ἔγειρε καὶ " μέτρησον τὸν " ναὸν τοῦ Θεοῦ, καὶ τὸ θυσιαστήριον, καὶ 
4 Ἰοδα νἱρ., τοὺς προσκυνοῦντας “ἐν αὐτῷ 2. καὶ τὴν αὐλὴν τὴν ἔξωθεν τοῦ 
αϑεεοὺῦ ναοῦ ἔκβαλε ἔξωθεν, καὶ μὴ αὐτὴν μετρήσῃς, ὅτι " ἐδόθη τοῖς ἔθνεσι" 

Ῥεορδοίϊς καὶ ' τὴν πόλιν τὴν "ἁγίαν δ πατήσουσι μῆνας τεσσεράκοντα δύο. 
ἐαλϊ φασι. 3. Καὶ " ϑώσω τοῖς δυσὶ μάρτυσί 'μου, " καὶ " προφητεύσουσιν 
ΕΗ ᾿ἡμέρας χιλίας διακοσίας ' ἑξήκοντα, περιβεβλημένοι 1 " σάκκους. 
ἀἀσιεῖν 4. " Οὗτοί εἰσιν αἱ δύο ἐλαῖαι καὶ " αἱ δύο λυχνίαι αἱ ἐνώπιον τοῦ 

[δάμμμαυ. κυρίου τῆς γῆς " ἑστῶτες. 
εϑῬε. 50]. 

νἱΐ. 2, 
ανί!, 25, τυ Κα χχί. 24; 866 γαῖ! οΓς Ἐπά. νἱ. 46 (. 
χίν. 39. 24. ἱνες. 2, χὶΐ, 6. τὰ 

οΟ(Ι. Ὑ) ο, ἢ 23, οὐ. ᾿ 
84. χχὶϊΐ, 12, [ες. νἱ. 26, 188. ἰἰΐ. 5. 

Ρ Οτγαχωζωδί. ἱσγοσυϊδείγ, ἴο δίρὶ 

Ὁ Ο[. οα ἰχ. 5. 111. χ3. ΚΑεςΣ Οος. 
Ὁ ἘτοιαΖεςΒ. ἰν. 3, 11-14. 

Ῥοτθοιδῖ ιν οἵ υἱίμεβδβοα. 

1 Έοτ περιβεβλημένοι (ΝΟ, ᾿, 8., νρ.ν» Απᾶ,, Ατεῖδ., Νίςι., Ηἱρρ., εἴς,, 80 ΑἹ.» 
τι. ΝΥ 8., ).» 8...) [μδοῃ., Ττ., ΝῊ τεδὰ τῆς ργίπιεῖνε σογσγυριίοη περ ἢ- 
μένους (ἡ ΑΟΡ, πιῖπ.), (πουρὴ ΝῊ βυρρεβὲ ἰξ πᾶν δε δπ ἙΑσὶγ εἰτοσ ἔοσ περι ἢ - 
μένοις. 

αἱ τῆς ννοτάδ᾽" (λέγων ὉΥ 4 Βατιβῇ δἱ- 
τας οη, οὐ υχΧΧ οὗ 1 Κίηρβ χχ. 9, 1 ̓δῇ. 
ἰϊ, 2, ἰ8 Ἰεῖτ ἰπ ἀρροβίξίοη ἴο ἴῃς βυδ)εοὶ 

ἱπιρ!εά ἰπ ἐδόθη), “ ὕρ (οτς οοπιε τε ὩΣ) 
δηὰ πιεᾶβιγε ἴδε ἰερὶε οὗ αοἀ δηὰ ἴδε 
δας (οἵ θυτηι-οὔετίησ, ΠΟ Ὦ βίοοά ουΐ- 
δβἰάς ἰὩς ἴππες βῃγί πε) δηὰᾶ (8ς. πυπιδετ) 
ἔδοβε ψὩο ψνοσϑδὶρ ἔπεγε ᾿᾿ (ἐ.6., ἰπ τὰς 
ἵππες σουτγίβ, χὶἱϊ. 6; ἔος οοπβίσ. ο΄. 2 ϑϑῃ). 
νἱἱ, 3). Τς ουἵες σουγὶ (ΕζΖεῖκ. χ, 5) ἰδ 
ἴο δὲ ἰεἴξ οἂἱϊ οἵ Δοοουπε (ἐκβ. ΞΞ "᾿οπλε᾽ ος 
ἐχοϊυάς 48 ὑπυνογίῆν οὐ διϊδηιίοπ), “ ἔοσ 
ἰς Βα8 ὕθεὴ δραπάοῃεά (οσ, δβείρπε ἰῃ 
τῆς ἀϊνίπε σουπ5861) το ἐπε μοαίμεη, δπά 
(᾿πάεςα) {μον 888}} ἐγαπιρίς οπ τς ΠΟΙ͂Ὺ 
οἷεν ἰδεῖ (επιρμαιτίς ὉῪ Ῥοείκίοη, τε [εγσυ- 
8161} ἴογ ἔνο δηὰ ἔογίυ πιοηῖμ8." [π 
Α:-. ἴξα. ἵν. 12 ηιὶς σι δι᾿ 8 βυνᾶν ἰϑϑῖ8 
ἴον ἰῆτγος γεᾶσβ, βενεὴ πιοηῖμδβ, ἂπὰ 
τὐγαηίγ-δενθη ἄδλγϑ, θυϊ [ῃγος δηὰ ἃ [δ]ὲ 
ΥεδΓΒ ἰβ ἴῃ οοηνεπιίοηδὶ ρεγίοὰ ἔοσ τῆ 8 

1ε88 Ῥεγβεουΐοσ ἴο ψεῖ ἔπε ὑρρεῖ μαπά 
οὗ. χὶϊ!. 5, αῇο ᾿Ῥδηϊςε! β “ εἶπιε, δπά 

εἶπιεβ, δπὰ (δες ἀϊνίἀϊπρ οὗὨἨ εἶπα," ἐ.4., 
ἴῆτεε ἂηά ἃ ἢδὶξ γεᾶγβ, νἱΐ. 25, χίΐ. 7). 
Οτίρίπδαιν (8 Ὀγοκεπ ϑένθη 88 ἴδε 
Ῥετιοά οἵ ορργεββίοη γεβεοϊεά ἔς Βαδγ- 
Ἰοπίαπ ἴπτοε δπά ἃ [δ]ὲ ννπίεσς πιοηῖῃβ 
(5. Ο. 300 ἔ; ΟΒεγηε᾽β Βέδίε Ῥγοδίεννς, 
τὶ 1.), ργεοεάϊηρ ἴῃς [εβεῖναὶ οὐ Μαγάυξκ 
ἴῃ τ8ς νεζηδὶ δαυΐποχ, ἃ βοϊβείςς ἀυγίηρ 
ΜΒοἢ Τίαπιδι τεϊρηεά δυργεπιε. Ηδεγε 
ἐξ ἰδ ἔπε βιοσεοίγρεά ρεγίοάἁ οὗ ἴδε καιροὶ 
τῶν ἐθνῶν ([υκεὰ χχὶ. 24), εχιεπάϊπρ ἴὸ 
18 βεοοηὰ δάνεηϊ.--μετρήσῃς. Τὸ πιεᾶ- 
δύυτγε ἰ8 πεσε ποὶ ἃ ργοϊυάςε ἴὸ τυΐη Ρυῖ ἃ 

δτδηῖεε οἵ ργεβεγνδίίοη δπὰ γεβιογαιίοη 
Ζεςῇ. ἰἰϊ. α ἢ). Ἑαΐϊυτε ἴο βαϊϑέν αοά 8 

δβιδπάλγά οἵ [ϑδὶ πηεᾶπβ Ἷδ᾽ πη ν ἔογ της, 
Ῥυὲ Ψμεη δὲ δυζνεγβ παῖς σαρδοίτίοδ 

δηὰ πεοάβ ἱπ ρεγίϊ, ἰξ ἰτρ 1168 ργοϊεςοη. 
ΑΒ ἴδε οοπίεχι ἱπῃρ|168, ἐπί 15 τῆς ἰάεα οὗ 
{δε ῥγεβεηῖ τηδαβυγίηρ. [ἰ 18 ποῖ ἴο ὃς 
ἰδεπεβεὰ ῥγοβαδίςα!ν τυ ἱἢ “᾿ ογάοτβ ρίνεμ 
ἴο τῆς Βοχηᾶη βοϊἀΐεσβ, Ψῆο ννεῖεὲ δῆ- 
οαπιρεά ἴῃ ΪΤεγυβα πὶ δέτε ἰϊ8 ἀεβίσυς- 
ἄοη, ποῖ ἴο 8βεῖ ἔοοϊ ἰπ ννϑδὲ δαὰ θεεπ 
τδε Ηοὶγ οὗ ΗοἹεβ᾽" (Μοπιπιδβδεη). 

Ννεσ. 3. σάκκονς, ἴδε δἰπιρῖς, αγομδὶς 
Βατὺ οὗ ργορβεῖδβ, Ἔβρες δ! ἀρργορσίδία 
ἴο δυπιμ]διίοη (τεἢ.). ὙΠα ἔδι ἐὸν Ρτο- 
ΡῬἤῃοίβ ΠΟ Πᾶσαν ἔτοπὶ ἴῃ 6 Ιοςαὶ ἀροδ- 
ἴδον ἴο ἴῃς ἀδδβεζγίὶ ἱπ οοχηρδην τ Ιβαίδμ 
(4-. 1ςα. ἰϊ. ο ἢ) ᾶτε αἰβο οἱοιπεὰ ἱπ ἐπΐ8 
διδοῖ Παίγ-οοῖῃ. Τῆς νοῖςε οὗ ἴδε ἀϊνίπε 
ΒΡΘΆΚΟΙ Παγα “ πΊΕἾ18 ἱπηρετο ει Υ ἱπῖο 
τῆλε παγγαῖίνε οὗ τῆς νἱ᾽βίοη ᾿᾿ (ΑἸοτά, ο΄. 
νεῖ. 1:2). Οοπίεσηροσαευ 7}ενν 88 δεϊϊεῖ 
4 Ἐβά. νὶ. 26) τπιδάε {πε86 “νη ε8868 ᾽" 
πδη δ ὙὯΟ Πᾶνε ποῖ ἰαϑβιεά ἀδδίῃ ἴσοι 
τηεὶς Ὀἱγιδ," ἐ.6., Εποςῖ, ἘΠ1)4}) ἀρρεαγ 
Ῥεΐίοτε ἰῃς ἤπαὶ ἠυάρστηεπι δηᾶ ργεδοῖ 
δυσσεββίιγ, ὈυΣ ἴῃς ΟΥἸἿΪΥ ἴτᾶος οὗ δὴν 
δηδίορουβ ἔδαίυτε ἴῃ ταδὶ πίσαὶ ρσορἤδου 
Βοεη8 ἴο δε ἴἢε ἀρρεάσαπος οὗ Μοβεβ 
ἂηά Μεββίδῃ ἀυτίπρ ἴτε σουτβε οὗ ἴδε 
αορ δηὰ Μδρορ σαπιραίρῃ. Τῆς τερζο- 
ἁἀυςτίοη οὗὁἩ 1Πϊ8 οτδοῖς, ἰοῦ δέιενὺρ ἰϊ8 οτί- 
Εἶπα! ρεγίοά ἱπ 70 α.Ὁ., ουὰ ὃὲ ἔδς!]}- 
ἰδιεὰ ὃν τῆς δος ἰδὲ ἴῃς νἱβίοῃϑ οὗ 
ἙΕτεκίεὶ δηὰ Ζεδοδασίδῃ, ὑροὴ ννῃίοδ ἰτ 
88 τπιοάε!]εά, θΟῚΏ ργεβυρροβεὰ τῆς (Δ]1 
οὗ τῇς οἰϊγ δηά τεπιρῖς ἐπ δποίεπὶ ]εγὰ- 
βαίεπι (ΑὉΡοιῖ, ρῃ. 84-88). 

Μνες. 4. Τῦεν δὲ ἔωσιίῃες ἀεβογίδεά ἱπ 
ἴδε ἰειπὶβ ἀρρίἰεὰ ὉγῪΥ Ζεομασίδῃ το ἴδε 
ὕψΟ τιοβὲ ῥτοπιίπεπὶ σεϊ ρίουβ ἄψυτεβ οὗ 
μιὶ8 ἄγ, εχοερὶ ἐμαὶ {πεν ὅγε σοπηρατοά 
ἴο νο ᾿απιρβιδλπάβ, ποῖ ἴο οὔθ ψο ἢ ἰδ 
βεριἰοσπι. Τῆς ἰάδᾶ ἰ5 ἐπδὲ {πεῖς δυῖδο- 



2--8. 

5. καὶ εἴ τις αὐτοὺς θέλει ἀδικῆσαι, 
4 πῦρ ἐκπορεύεται ἐκ τοῦ στόματος αὐτῶν καὶ κατεσθίει τοῖς, 

τοὺς ἐχθροὺς αὐτῶν" 

καὶ εἴ! τις αὐτοὺς "θελήσῃ ἀδικῆσαι, 

οὕτω δεῖ αὐτὸν ἀποκτανθῆναι. 

6. οὗτοι ἔχουσιν τὴν ἐξουσίαν " κλεῖσαι τὸν " οὐρανόν, 
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ἶχ. 17, 2 

δ Κίμῶν ἷ. 

ἰχ. 

ἴδοι 
ὍΣα. χνΐ. 

τ ΓΝ 80]. 
εἰ, 

ΤΣ: ᾧ,. τ ζοσς. 
χὶν. ἵνα μὴ ὑετὸς βρέχῃ τὰς ἡμέρας αὐτῶν τῆς προφητείας [δείδεπι. 

αὐτῶν, 

καὶ ἐξουσίαν ᾿ ἔχουσιν ἐπὶ τῶν "ὑδάτων, 

στρέφειν αὐτὰ εἰς αἷμα, 

καὶ " πατάξαι τὴν γῆν ἐν πάσῃ πληγῇ, 

ὁσάκις ἐὰν θελήσωσιν. 

ἡ. Καὶ ὅταν τελέσωσι τὴν μαρτυρίαν αὐτῶν, τὸ θηρίον τὸ ἀναβαῖ- 
νον ἐκ τῆς " ἀβύσσου " ποιήσει μετ᾽ αὐτῶν πόλεμον καὶ νικήσει 

8. καὶ τὸ πτῶμα αὐτῶν ἐπὶ τῆς 

υ ΟΓ Εηρεὶ. Κεέρ. απὰ Ε{λίος, ἱ. 53-55. 

αὐτοὺς καὶ ἀποκτενεῖ αὐτούς. 

4. ὃ 
(Αρος. χίϊδὶ. 2)} 

118). 
δὲ Κίοε 

χνὶ!., 5ίσ. 

08. 

εἰϊ. ν. 9, 
ν Ῥτγοσὰ ὕδῃ, νἱΐ. 21; ἀϊνίπα ρεσιιϊβδείοῃ 

1 ΈΟσ και εἰ ΒΙ]. οοη). καν (ἴτοτι καιη δ, 1). 

τἰτν ἀπά ἰηθυεπος ὅγε ἀεγίνεά ἔγτοτ αοά. 
ΑΒ ἴῃ νεῖ. 7, ἴδε ζιποοῃ οὗ ἴδε ἴνο 
νυ ἰϊηεβ8ε8 (οἷ Πευϊ. χνίϊ. 6, χίχ. 1:5) ἴ8 
ἀεῆπεὰ δβ8 “ ργορδεου," Ὀυῖ πο ἀείδι]8 
ἅτε ρίνεη. 

Νν. 5, 6. Ιη 118 ἀεδοσίρέοη, θοσσονεὰ 
ὅτοσὰ ἰσδάϊοπδὶ ἔδδίισεβ οὐ Μοβεβ ἀπά 
ΕΠ ἢ (μοβα ἀγουρμῃὶ ἰδδῖεά ἕο ἴῆσες 
δηὰ δ'΄ μα! γεᾶγβ, δοοογάϊηρ ἴὸ {μκὸ ἱν. 
25; ]΄τλεβ8 ν. 17), ἴῃε πιεϊδρῃοσγίςδὶ οχ- 

᾿Θβ80ὴ8 Οὗ ραββᾶρεβ κε [εγ. ν. σ4 ἀπά 
διε χΙν. 1 τα ἐγαηβίαϊδὰ ἰηΐο στὶπὶ 
τελ]ν (5εε τεβ'.), 5 ἱπ 5ϊαν. Επ. ἱ, 5 ἀπά 
τῃε {μαππηδευτεις Ῥγδςῦςςεβ σῃγοηίοϊ ἃ ὈῪ 
Αἴδεη. ἱν. 129 Ὁ ἀπά [υυοίδη (ῬΑ ϊοῤεεμά. 
12). ὙΠεβε στα ΠΟ τηδεῖς ἀροβίίεβ οὐ τῇς 
ΟἸσίβείδη λίἢ. ΤΟ δίορ σταίη ννῶβ εαυϊ- 
νδίεπὶ ἴοὸ ἃ ρυπίβῃσηθηὶ ἔογ ἱπίαυϊει (8. 
80]. χνὶϊ. 2ο-22, Ἐπ. ς. ΙΙ, εἴς.) 

νεῖ. 7. Τῶε ἱπῆυσπος οὗ Ἡεδτσαῖς 
ἰάϊοπι Βεῖρβ ἴο Ἴχρίδίπ (ς΄. χχ. 7-9) {δε 

ἰοῦ “(τδηβίτου ἔγοπιὶ ἔυΐυγεβ 
τῆγουρῃ Ρῥγεβεπῖβ ἴο ργεϊεσί(εβ" δεῖθ 
ϑίπγοοχ). τελέσωσι (Βυσγίοπ, 203) ἰη- 
ἰοαῖεβ πο υὑποετίαἰπίγ. ΨΥ Βεη {μοὶγ 

νψνοσὶς ἰ8 ἄοης, ἵππον γε πηδββδοσοά---ποῖ 
ἘΠῚ τπεπ; κὸ ἐπεῖγ 1ογὰ (Πνυκε χίϊ!. 31 
2), ἐπεγ, 816 ἰπβυγοά ὉΥ Ἰογδὶεν ἴο ἰδεῖς 
1λ8. Τῆς δεδβὲ σοτηγσηθηΐς ὑροη τπὶβ ἀπά 
δε ἐο]οννίης νεσβεβ, ἃ ἀεβογίρείοη οοϊ- 
ουγοὰ Ὁγ ἐπε απιοὺβ ρϑββᾶρε ἴπ ΒΒ. 1, 
Χ2-}1, 9, 1Θ Βυπγδπ᾿β ἀκεξηρθοῃ οἱ ἴδε 
Ἶυσγ ἱπ Νδηϊν Ἑαὶς δηὰ ἦγ νογάϊςξ, 
ΤὨΐδ Ὀεδβὲ “σοῦ ἴ86 ΔΌγββ᾽᾿ ἴ8 ἱπῖγο- 

ἀυςεᾶ 45 ἃ ἐδηλ]ας ἤρυτο---ἂπ οὐϊεοτίαὶ 
ἃπὰ ρΡτζοϊεριῖς τεΐεγεπος ἰο ἴδ δεαβϑὲ 
“ἔγοῦχ ἴῃς δῦγδβ᾽᾽ ἴῃ χνὶϊ. 8 ος ἔσοτλ 
“[ἢς 868 (χί᾽ϊ. σ ; ἴδε αῦγεϑ δηὰ ἰς βεᾶ 
ἴῃ οπλ. χ, 7 -.ζ Πευῖϊ. χχχ. 13) ψ Ἐς ἢ 
ΨΜᾺΒ (οἷ. Επογεῖ. Ἀεὶ. απὰ Εἰλέος, ἱ. 53 ἴ) 
δε παυηΐ δπὰ ποις οἵ ἀδεπιοηβ (υκα 
νἱ!. 31, εἴο.), υη]ε88 Ὡς 18 ἰδεπιδεά νἱτ 
ἴδε βυρετηδίυγα! δεηὰ δπὰ ἴος οὗ ἰχ. 2, 11. 
(Βευδίοη Βεσοίς δ!!ν ξεὶβ ονεσ τῆς ἀϊβῆ- 
οὐν οὗ ἴδε δεδβεβ βυάδάεπ ἱπισοάυςτίοι 
ΕΥ͂ ἱγαηβίεισίηρ χί. 1-13 ἴο ἃ ρίδος δῇοσ 
ΧΙΧ, 1-3). ΤΏς Ὀεδβὲ νγᾶσβ νι ἢ ἴῃς ννἱῖ- 
Πεβ8ε8Β (Πεῖθ, 88 ἰῃ ἶχ. 9 δπά χίϊΐ. 17, 
Εἰεϊά, οὐ Τυκὸ χῖν. 31, ῥγεΐεγα ἴο ἴδκα 
πόλεμον -- μάχην,Δ δἰηρὶε ςοπιραῖ οἵ Βδξίε, 
88 Οσολδίοπδι νυ ἱἰπ υΧΧ [4.06.. 3 Κίηρβ 
ΧΧΧΙ!. 34] ἂπά 1,υοἱαη), ἀπά νδησυΐθῆεβ 
τπεπΣ, γεῖ ἴξ ἰ6 ἴδε οἰ άγε: 13) δηά ποῖ 
δες Ψῇο [8 ρυπίϑῃεδ. ΤῊ ἐταρτηθπίδγΥ 
Τδβδσγαςῖεσ 18ς δουτος 18 ενϊάδης ἕγοϊῃ 
τὰς ἴδοι (παῖ ννε ἃσὲ ποῖ ἰοἱά Ὁ ὮῪ οὐ ΒΟ 
1818. σοπϑίοι τοοῖς ρἷαοσς. ]1οδπ ργεβιρ- 
Ῥοβεὰ ἴπ Πίβ τεδάετβ δἂῃ δοσυδιπίδηος 
ΜΠ της ογοῖς οὗ δηκοςσίδι ἰγδάϊεϊοηβ 
δορςοτάϊηρ ἴο ψν Ὡς ἢ τῆς Ἡϊίηςε8βε8 οὗ αοάὰ 
Μεῖς τιυγάετεᾶ Ὀγ ἴδε ἔα]5ε τηεβϑίδῃ τνῃο, 
88 ἐπε αδονπαίδον οὗ ἀεεοίαἰίοη οἵ ν»͵παπ 
οὗ 5ἴη, “28 αἱ ἑευὰ ᾿Ἰἢ 411 ννῦο ορροβεᾶ 
δι ἡνοσβδὶρ οὐ ἀϊβρυϊεὰ Πα δυϊδογιιν. 
ες. 8. αοά᾽β βεγνδηίβ τεὐεοιεὰ δηὰ 

οδδὲ δεὶάς, 88 δ0 τηυςἢ γεΐυδεῖ 85:6 δα»- 
ΑροπέΞςέες, 667-704. Τῆς “ρτελῖ οἰΐγ" 
8 ]ετυδαῖϊεπι, ἂπ ἰδεηδοδίίου ἑλνουτοὰ 
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ν χῖν. 8, χυνὶ. πλατείας τῆς “ πόλεως τῆς 
19, χνἱϊ.- 
χνϊϊὶ. 

χ Ρ8. ον. 438. 
Υ Ὁ θα ̓, 

το (ρασιϊ- ΜΝ 
εἶνο). 5 πτωμα 

ἃ ἤετγε δε πῃ 
8-- ςοἸ]ες- 
εἶνε ἴεστ (" 5), δὲ πρόσωπον ἄεη. χἰνὶϊὶ. 

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΙ 

" μεγάλης, ἥτις καλεῖται πνευματικῶς 
Σόδομα καὶ "Αἴγυπτος, ὅπου καὶ ὁ Κύριος αὐτῶν ἐσταυρώθη. 9. 
καὶ βλέπουσιν " ἐκ τῶν λαῶν καὶ φυλῶν καὶ γλωσσῶν καὶ ἐθνῶν τὸ 

αὐτῶν ἡμέρας τρεῖς καὶ ἥμισυ, καὶ τὰ ἢ πτώματα αὐτῶν οὐκ 

κεφαλή ἴ,εν. χ. 6. ὉῸΟΛ ἴδλ. Ἰχχνί!. (Ἰχχῖχ.) 
3, ΡΒ. 80]. ἰΐ. 31, Επιχχίϊ, το; 2 Κίηψε ἰχ, το, δοά 76γ. χχίϊὶ. το. 

ΤΡγ, οπι. καὶ Αἰγνυπτος (πῃ ελεὶν ρίοββ, ΗἩδυβδίεἰϊες 213). Ἑυτγίδες δἀϊϊοτίαὶ 
ΟἈΒείβείδῃ δἀδιτίουβ ἂτὸ βυβρεοῖςὰ ἱπ ἡτιξ . . . ἐσταυρωθη (580 ἐ.ρ., ν εγϊαπά, 85. 
Βανίάβοη, ὙΝ εἾ1}.} οὐ οπον .. . ἐστανρωθη (: 80 4.93.» ϑαδαδῖίεγ, ϑοβδη, Νίβοδεσ, 
Ῥβεϊά,, Κδυςῦ, νδϊτετς, Βαϊοι, Ββ., ἄς Εαγς, Κοῆϊεσ, νοη ϑοάςπ). 

ΌΥ (α) ἱπεϊάεπίδὶ ΟἹὐΤ᾽. οοπιρασίβοπβ οὗ 
ἴῃς Ἶεννβ ἴο ϑοάοπι (188. "ἷ. ο; [6ς. χχίϊὶ. 
14; 80 4:6. 15α. ἰϊϊ. το), (δ) τῆς ΟΠ τί βιίδη 
εὐϊοτ᾽β ποῖς ὅπου καὶ ὁ κύριος αὐτῶν 
ἐσταυρώθη, (ε) ἃ ρᾶδβαρε {ἰκὸ [υκα χίὶ, 
33ν (4) 18 τεΐδγεηος ἴῃ χνΐ. ἱο, δηὰ (δ) ρδβ8- 
8ᾶρε8 ἴῃ Αρρίδῃ (ὅν. 50 μεγίστη πόλις 
4), ΡΙΠΩΥ (Η. Ν΄ χῖν. 70), 1Ὀβερδυβ 
(Αῤίον, '. 22), ἀπὰ 5:10. Οἵ. (ν. 154, 226, 
413, υυττεη Ὀεΐοσε 80 Α.Ὁ.), 41] οὗ νυ ϊο ἢ 
οοπῆχηι [ἢ 8 {|{|ς (οὐ ἴδε νατίαπε δά άιείοη 
ξενάλ ἴῃ Αρος. χχί. το) : ἴϊ ἰϑ πάεοά ρυὲ 

ἐμκτν α ἀουδὲ Ὀγ ἴπε ρεου]ας δητὶοτίβε- 
τεδάϊοη ὑροη ννίοῃ ἴῃς [Θννϊβα ὀγί ρῖπαὶ 
ΔΒ Ὀαβεά (4. Ο. το ἔ., 134 ., Ε. Βὲ. 1. τ70, 
1:80). ΤΠς οὐδουσιγ δηὰ ἰβοϊαϊεά Ἵἤδτ- 
δοίεσ οἵ {18 Ἵβομδίοίορυ, ““8η εχοῖϊς 
τον ὕροπ τἣε 801] οἵ [υιἀδίδι " δηὰ 
ΤΑΊ ποτα ἴῃ ολείγν ΟἸγιβεϊδηϊευ, τᾶν ὃς 
δοςουηϊςὰ ἕο ρεσῆδρβ ὃγ [πε Βίϑίογίςδὶ 
ομδηῆρεβ ἱπ ἴ8ε ἰδῖεγ βίυδείοη, νυνὶ ςἢ 
Τοποεηίτδίεα [πε δηιτοἢτίβε ἴῃ δητὶ- Εοσηδῃ 
ταῖπεσ ἵδη ἴῃ δπεὶ- [εὐ βῃ ΒΒ γ. ΑΒ 
γεῖ, βοννενεσ, ἴῃς βεοάδυςιίου οὗ {με εν 
ὉΥ ἃ ἴαϊβε στηεββίδῃ (οἷ Ἰομπ ν. 43 δηὰ 
[18 ρδιγίβιὶς ἱπιεγργείϊδιοη) νγὰ8 αυϊὶς ἃ 
ΤΕΔΒΟΏΔΌΪΕ ἐχρεοϊδιίοη : 8ες ἴδ ανϊάδηςς 
αἰπετεὰ ἰπ 44. Ο. τ66 ἔ, Νὶςοϊοτίηυβ, ἴο]- 
ονπρ ἴπε Αροοδῖγρβε εχ ν (χί. 7 Ξ- 

χυΐ!. Χ1), πλᾶκεβ Νόασο τγεάϊνίνυϑ Ὀερυΐα 
ἂϊε ]ενν8. Ὅς αἰϊεγηδένε ἰο (Πϊ8 ΤΠΘΟΣΥ 
8ᾶ8 Ψοη σοπβίδεγαδῖε βυρροζγὶ (εβρθοὶδ!ν 
ἕτοτῃ ϑριτἴὰ δηά Νν εἰ! παυβεθη) ἅροη νατίουβ 
βτουπάβ; ἴξ τερασάβ ἐὺλε ργεαΐ οὐΐν 88 
Εοταε, σεσε ἴῃς ἴνὸ Ῥγορβεῖβ ἅτε βὺρ- 
Ῥοβεὰᾶ ἴο ργεδοῦ τερεπίδπος ἴο ἴδε πδᾶ- 
1δη νου] ὰ δηά ἐνεπίυδιν ἴο Ὀς ΚΙ]Π6ά, 
Βυϊ ΔΙΕΒου ἢ τ 8 βυϊῖβ βοτης ρογίϊοπβ οὗ 
ἴῃς Ιαηρυᾶρσε νεῖ] (6.5., νετ. 13, οοη- 
νεζβίοη ἴο Οοά οὁ7Γ ἀεξαυδη), ἴτ ἷἰ8 ποὶ 
ἐχερειίίοδι!ν πεοεδβᾶσυ; ἰΐ ἱπίσοδυςες 
ἔοπις ἀργαρεΥ (8 ς Ῥεΐπρ οἵ σουτβε [Ἄκβη 
88 ἃ 6088) ἀπά ἱτγερυ είν : πος ἄοεβ ἰξ 
ἐχρίδὶπ [ἢ ρεπεγαὶ οοπίους οὗ ἔπε ογδοὶς 
8ἃ8 ὨΔΡΡΙΪ 8858 ἴἰδαὶ δἀνοοδίεδ δδονε. 
Βεγυδβίοη β ἱηρεπίουβ διϊεπιρὶ ἴο ἴδκε τ. 
μεγάλης ν»ἱ ἢ πλατείας (.-- [εὐνίδῃ 7.8- 

τὶς 6) ἰ8 φυΐϊΐε υπιεπδῦϊς, πὰ ἐΐέ ργϑαΐ 
εὐέν ἰΒ ποῖ Πἰκεῖγ ἴο θὲ ἃ ἰγδηβίδιοσ᾽ 8 

εἴτος (νν εγϊδπὰ), ΠΟΎΣ ἴοτ ΟΥ̓ 
--πνενματικῶς (ψ ἃ]. ἵν. 24 1.) δ5 ὅρ- 
Ῥοβεὰά ἴο σαρκικῶς (“ [ἰτετα]γ,᾿" 7υ8ὲ. 
Μαζί. δ έαί. χὶν. 231 4) ἰ8 “ Δ] φογίοδιν, 
οζσ πηγϑιϊςα!γ.""--καὶ Αἴγνπτος, ποὶ 48 ἴῃς 
δοπῖα οὗ πραρὶς (τ΄. ΒΙαυ᾿ 8 Αἰ)8ἀ. Ζαμδεν- 
τοέσέη, 30 1.) Ὀυϊ 485 ἃ οἰδββίςδὶ ἔοες οὗ 
αοά᾽Β Ρεορῖὶε (απὰ Μοϑβεβ οἵ οἱἁ ὃ). ΤΒς 
ςοηπεχίοη υνἱτῃ ἴῃς νναϊετ- ἀγασοη οὗ χίΐ. 
15 ω Εζεῖ. χχίχ. 3, χχχίϊ. 2) ἰ8 οὑνίουβ. 
Ῥδΐΐο δἰ] εσοτίϑεβ Ε. υδυδην 88 ἃ ἴγρε οὗ 
ἴδε σογροσοδὶ ἀπά πηδιεγίαὶ.-- -ὅπον κιτιλ., 
Ὧο ννοπάες ἱξ ΟἸγίβιίδης βυβες, δες νυν παῖ 
τλεῖγ Ινοτὰ Βδά ἴο βυθὲες (ςγ. Μαῖϊ. χ. 22- 
25, 28 )) δὲ (Ὡς Βαπάβ οὗ ἱπιρίουβ τηεῃ. 
Τδετῖε 18 ποης οὗ ἴῃς πιοάετη᾽ 5 βυγρεῖβα οὕ 
ἱπάϊρηδείοη δὲ πε τπουρῆς οἵ “ Οδτίβιίδη 
δΙοοά δῃεὰά ψνπέγε Ομγίϑε δ]οὰ ἔοσ πιθη "᾿. 

νεσ. 9. ὦ. 2 βου. χχίν. το ἔ., Μαῖι. 
χχίϊὶ. 34 ἔ,, 1οὉ. ἱ. 12.--ἀφίουσιν, ἴος 
οἶδεν Ν.Τ. αββι τι] διίοβ οὗ ἱγγαξ. ἴο τεξ.- 
νεῖ (νη. 8 14. 16; Β]488, 8 23. 7), τ. 
Μαῖῖκ ἱ. 34, Γυκα χὶ. 4. ἴῃ Ερ. ἴυγά, 
ἴδε οἸϊπιαχ οὗ ραζᾶπ πιδίΐςς ἰβ [86 σεΐαβαδϊ 
ἴο ἰεῖ ἐπε Ὀοάϊεβ οὗ ἴῃς πηατέγτβ ὃς δυτίεὰ 
Ὁγ ἐμεῖς ἐτίεπάβ, ὑπὸ γὰρ ἀγρίον Θηρὸς 
ἄγρια καὶ βάρβαρα φῦλα ΤΣ 
δυσπαύστως εἶχε. Τῇε τέπόσπην, οὗ 
Ῥυγία! ποπουτβ ἴὸ ἴῃς ἀεδά νγᾶβ ἃ τηδίϊεσς 
οὗ ρστελὶ πιοπιδηὶ ἴῃ ἰἢς δηςίςης ψοσὶά ; 
ἴο ὃς ἀεηϊεά ρίουβ Ὀυτῖ4] πηεαπὲ ἱρποσοΐηΥ 
ἰῃ ἴδε πιδιηοσυ οὗ ἐπί8 ννοτ]ὰ ἀπά ρεπδίεεβ 
ἴῃ ἴῆε πεχὲ. ὙὍῆῶε ἵνο νυ ἱΐπεββεβ ἅγα 
ττεδλίεά 85 (ἢε τηυτάετεὰ Πρ ρῥγίεβίβ, 
Απδηυβ δηὰ [|εβυ8, ψνεῖς παηάϊεὰ Ὁγ ἴα 
7 εν δ τὰοῦ ἰπ ἴῃς βενεπῖῃ ἀεςδλάς (708. 
Βεἰ!. ἵν. 5, 2).---ῇἋ-Ἔλέπουσιν, ἴῃε οπ]οοΐίοτβ, 
νὯο ανϊάδηι ν δυτηραιϊῃίϑβς τ δπε- 
ΤΠγίβε (οἷ, ου χνΐ. 12), ἱποϊυδς ραρδὴβ 85 
ΨῈ]1 8. 1ενν8 (Λπάγ.}.- ἡμέρας, κιτιλ,, 
ἴδγες δπά ἃ 84] δβ [Ὡς ὑγοΐεη βενεὴ (ο( 
Οἡ νας. 2) Βεῖεὲ ἰπ ἄδγβ. τ ὴηΐβ (ταῖϊ 
(υΥ. οῃ. νεσ. 12) βῆονβ ἐμαὶ {εἰς ἔδλίς ννῶᾶβ 
ποῖ οτί ρίπα!!ν πιοάςε!]εὰ οπ μὲ οὗ [εβι8. 



Ὁ-15. 

«ἀφίουσιν " τεθῆναι εἰς μνῆμα. 
’ χαίρουσιν ἐπ᾽ αὐτοῖς καὶ εὐφραίνονται ᾿ καὶ "δῶρα πέμψουσιν] 

ἀλλήλοις, ὅτι οὗτοι οἱ δύο προφῆται “ ἐβασάνισαν τοὺς κατοικοῦντας 
τι. " Καὶ μετὰ τρεῖς ἡμέρας καὶ ἥμισυ ' πνεῦμα ζωῆς “ἐπὶ τῆς γῆς. 

ΑΠΟΚΑΛΥΎΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 

10. καὶ οἱ κατοικοῦντες ἐπὶ τῆς γῆς ς Ῥεις ον. 538: 
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. ψῆΐ, 
10, 12, 
Εδιδ. ἰχ. 

14:15, ι 

ἐκ τοῦ Θεοῦ εἰσῆλθεν ἐν αὐτοῖς,2 καὶ ἔστησαν ἐπὶ τοὺς πόδας αὐτῶν, ἀν ΠΡ γ. 

«καὶ ὁ φόβος μέγας " ἐπέπεσεν ἐπὶ τοὺς " θεωροῦντας αὐτούς. 

καὶ ἤκουσαν" ' φωνῆς μεγάλης ἐκ τοῦ οὐρανοῦ λεγούσης αὐτοῖς, 

“ἐἈΚΑνάβατε ὧδε". Καὶ ' ἀνέβησαν εἰς τὸν οὐρανὸν ἐν τῇ " νεφέλῃ, {πῆ 15:5 
“καὶ ἐθεώρησαν αὐτοὺς οἱ ἐχθροὶ αὐτῶν. 

6 Ἐτοῖὰ 
12. Ε 

13. Καὶ ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ 
ἐγένετο "σεισμὸς μέγας, καὶ τὸ “ δέκατον τῆς πόλεως ἔπεσε, καὶ (δ εη. νἱ. 

ἀπεκτάνθησαν ἐν τῷ σεισμῷ " ὀνόματα ἀνθρώπων χιλιάδες ἑπτά" ε ὕει. αν. 
καὶ οἱ λοιποὶ ἔμφοβοι ἐγένοντο καὶ “ ἔδωκαν δόξαν "τῷ Θεῷ τοῦ 5 θεῖν ΣΝ 
“ οὐρανοῦ. 

14. " Ἧ οὐαὶ ἡ δευτέρα ἀπῆλθεν᾽᾿ 
ἰδοὺ ἡ οὐαὶ ἡ τρίτη ἔρχεται ταχύ. 

15. Καὶ ὁ ἕβδομος ἄγγελος ἐσάλπισεν, καὶ ἐγένοντο φωναὶ μεγά- 
λαι ἐν τῷ οὐρανῷ, "λέγοντες, 

ἴῃ νὶ. 16, χνὶϊ. 6, δι ιά χν ϊὶ. Σ᾿ 
Ὁ ἅπ. λέγ. ΝΙ͂Τ, 

1ες. χί". τό, Π δυο. ἰδ. ᾿8, 44, 158. χχν. 3. 

᾿ 12 Κίηψε ἰΐ. σσ. 
ῬΟ. οὐ ἰἰϊ. 4, ΝΌτα. ἱ. 20, 28; Πεἶββι). 196-: 

ΣΟΙ δεῖχ. 12, δῃὰ χίΐ. 12. 

(οἰκείου ἔτοπι Όδα. ἵΐ. 19), ἰῃ Ν.Τ. τ ΔῊ ΓΝ. 

Ὁπ(ΘΏΔΌΪ6 
ονγανες 

Ὁ νἱ. 12, Μαῖὶ. μόμρὶ 51. 
91-93. ᾳ χνΐ. ο, 11 
8 ΟἿΪΥ Βεζε διὰ αν. ΠῚ 

τ Οοπείςσ. δὰ βεῃβυζω. 

τὰ Αεἰδὶ. 
, Αδδοῖίι 

1 ΤΊ,, Β8β., Β)]. τεδά πέμπουσιν (Ν }]Ὲ, Ατηι,, Τίς., ὅΡες., εἴς.). Ὅς νβ8. ου ἴδε 
ΨΠΟΙς ἕδνους [6 ἔυΐυγεβ ἴῃ 9-10. 

3 Κεδά εν (οπι. ἐν ΟΡ, ἵἹ, εἴς., Τὰ. ΝΗ ὃ) αντοις Α, πιΐίη. (5), Ασηι., ΧΕ} Απάι,͵, 
1μΔςοἢ., ΑΙ. Τί., ΝΥ 8., Β8. (οἷ Ιμὰκς ἰχ. 46), γί ἢ 88 Ῥδθη δεῖν ἱπηρτονοά ἱπίο εἰς 
{Ν 0), εἰς., Β)}.) οτ ἐπ (πιίη. 5) αντους. 

5 Ἐὸσ ἤκουσαν (Δ ΆΑΟΡ, νρ., Τί., Τα, ΝΗ, νν8., ϑυν., Β).) ἠκονσα (δῇςΟ, εἰς., Με., 
Απά,, Ατεῖὰ., Τίς.) 18 τεαὰ ὈῪ βοζηδ (6.9.ν Α1]., ἄς ΝΝ εἴξε, 

γες. το. 80 ἔλγ ἔτοτῃ ἰαυὶπρ ἰξ ἴο πεατῦ 
ἴῶλὲ (ἢς ροάϊγ ρμεγίϑῃ, τῆεπ ἂτὲ ἤγρεῖ- 
οἰ ς ΑΙ τεργεβθεηῖθὰ 48 φοσρταιαϊεῖπθ 
Ὁπε ἀποίῖδες οἡ μρείεϊπρ τὰ οἵ ἴμε8ς οὗὔ- 
ποχίουβ Ῥγορμεῖβ ψ ἢ {πεῖς νεχδιίουϑ 
τνοσάβ (3) δπὰ ψοσκβ (6), νοι ὨἰΠετίο 
μπδὰ Ὀαῆϊεά ορροεκίτίοη (4, 5).. Αποῖδπεγ 
φαῖνε Οτεπίδὶ τους ἰΒ (ἢδι {Ππεὶγ νἱςεἰπ8 
ἐχοῆδηρε ῥγεβεηῖβ ἰῃ ογάδσ ἴο οεἰεςγαῖς 
ἐδε ἐεβέῖνε οοοαβίοη. 

γεσ. σ2. Αἴτεσ Ῥεΐπρ τεβυδβοϊδιεά, ΠΟῪ 
Δεβοεηά ἰπ ἃ οἱουά ({κε Εποοῦ δηὰ 7εβι18) 
Ῥείοτες πε εγεβ οὗ πεῖς δῃεγηΐεβ (απ|1κα 
7685). 

ψες. 13. Οη δλγίπαυδίκεβ 48 ἃ ρυηπίβῃ- 
τηεηὶς ἴοσ βίη, ο΄. 108. 45πέ. ἴχ. το, 45 
Ζεςἢ. χίν. 5. ἀπά (ἴος ϑοάοπι) Απιοβ ἱν. 
11. Τῆς δεδδβῖ, 8 ἰῇ 2 ΤΏεΒβ8. 1ἴΪ. 9-12, 
Θεῖβ ΟΥ̓ πβοδίμεϊεβθβ ἱπ ἴδε πιραηίίπιε, 
τδουρῇ ἢἰ8 τοοΐβ ἀγα ρυπίβηθά οσ ἱεσγ δε 
ἰηῖο γενεγεηςς (]οπδῇ 111. 5-10).---ὀνόματα 
ἀἁ. Βεῖρεβ ἱπρεπίουβιΥ οοη͵εοΐυτεβ ἰδδῖ 
118 15 ἃ οἰυπιβυ νογβίοη ΑΥϑυναν ΑΓ] 
Ξξξετλδῃ οὗ πῆς οἵ [Δπ|6 Ὥγοη. ν᾿. 

ἄδε,, Β8., υἱηᾶιν ὟΝ ΕἸ18.). 
24, Νυπι. χνί. 2). Ετοσὰ τῃϊ58 ροΐμε {1} 
χνὶ. το δηά χχ. 9 Ϊ}εγυβαίεσαῃ βϑεῦ8 ἴο 
ΡῈ ἱρποτεὰ διῆοηρ ἴμε νὶάθγ ροϊτοδὶ 
οταςΐεβ, ἜἼχοερὶ ἱποίάεπιλιν δὲ χίν. 20 
(ἐξ ποῖ6), ψἤσσε δποίδεγ εγγαῖὶς Ὀἱοοῖ 
ΠῚ ἴῆ6 Βδ4ῃ16 ΟΥ ἃ δίπλα ουοὶε οἵ 

εβομδιίοϊορβίοδὶ ἰσδάϊτίοη Ὀγεακβ ἴῃς βυτγ- 
τουηάϊηρ βίταῖδ οὗ ργεάδιοτίοη. 
Τῆς ἀπιρὶς δηὰ ῥγοϊεριίς βίγ]ε οὗ τῃς 

ποχὶ ραββᾶρε βῆοννβ (πδὶ τῆς δυῖΐδποσ [28 
εξ ἢϊ8 ϑουγος ἴῃ ογάδγ ἴὸ γεβυπιης πιδιζοιβ 
ἢ (114-18) τῆς δενεητ ἰγυπιρεῖ-Ὀἷαβὲ 
οζ επἰϊτὰ νος, ννῃΐοἢ ἀβῆετβ ἰπ ἴῃς δηΔ] 
δίαρε (1: Οος. χν. 52) οὗ πε ἀϊνίπε ρυτ- 
Ῥοβε (χ. γ:-: χὶὶ.-χχ). Βυῖ ννῆδι ἱπῃπιὸ- 
ἀἰαιεῖν [Ο]Ιον 8 ἰ8, ὈῪ δπιεϊοϊραϊίοπ, ἃ 
ςεἰεδιϊαὶ τεῆεχ οὔ τἢς 148: Ἰυάρπιεης νοι 
18 σμδγδοιεγ ϑεϊςα!ν ἀείετεεά εἰ}} “τῆς 
νατίουβ υηἀετρίοιῖβ οὗ Οοὐ δ ργεονίάεποε ᾽᾽ 
(ΑΙ οτγὰ) στε ννοσκεά ουὐἱ. Ὑε δππουηςο- 
τηεηΐ οὗ ἐξ βίδγιβ πῃ ἜἼχυ τδηῖ ϑοηρ οὔ ργαΐβα 
ἴῃ πεάᾶνεη. 

ες. τ. Τῆε τους οὗ ϑαίΐδη (χίὶ. το δηὰ 
χχ. 4-10) πιεδῃ8 ἴμε δὐβοίυϊς πιεβϑίδηϊς 
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Ὁ 8ίηφ. οηἹ; ΚΝ 
β. ἐπιτικ.ν 

, χ8, 
ῳ. Οναά. 
4:. 

Υ (Ροδβεες. 

Ὑ Χριστοῦ αὐτοῦ, 

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΙ. 

“Ἐγένετο ἡ " βασιλεία τοῦ " κόσμου τοῦ " Κυρίου ἡμῶν καὶ τοῦ 

Καὶ ᾿ βασιλεύσει εἷς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. 

16. ᾿ Καὶ οἱ εἴκοσι τέσσαρες πρεσβύτεροι οἱ ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ 
ἔδα δε κάθηνται Ἶ ἐπὶ τοὺς θρόνους αὐτῶν, "ἔπεσαν "ἐπὶ τὰ πρόσωπα αὐτῶν 
οί. εἴεο καὶ προσεκύνησαν τῷ Θεῷ, λέγοντες, 
ἰδ Αςιδἷν. 
ἀ6ι6Ῥε 1]. “Ὁ Εὐχαριστοῦμέν σοι, " Κύριε ὁ Θεὸς ὁ παντοκράτωρ, 
χχίΐ. 40, Ἢ 
μὰ ἴα. ὁ ὧν καὶ ὁ ἦν, 

1. γκ.8; Σ 
Οοά" ὅτι “ εἴληφας τὴν δύναμίν σου τὴν μεγάλην, 
τεὶ; νἀ 
κξαὶο ἴω καὶ ὁ ἐβασίλευσας. 

ὟΝ ᾿ς χβ, καὶ τὰ ἔθνη " ὠργίσθησαν, 
τὶ “πω καὶ ἦλθεν ἡ ὀργή σου, 
ἦς ὍΩ: καὶ ὁ ' καιρὸς τῶν νεκρῶν ᾿ κριθῆναι, 

τιλα τ καὶ ' δοῦναι τὸν " μισθὸν " τοῖς δούλοις σου τοῖς " προφήταις, 
᾿ ὈΑ, καὶ "τοῖς ' ἁγίοις καὶ τοῖς " φοβουμένοις τὸ " ὄνομά σου, ' τοῖς: 
ΠΚΉΝΝ μικροῖς καὶ τοῖς μεγάλοις,2 

“ δέ τς καὶ " διαφθεῖραι τοὺς διαφθείροντας τὴν γῆν.᾽ 
αὶν, 10, Υ. 

8, 14. β 
ΠΤ ορεῶ. οἵ νοῖϊνε ἱ Αοἷὰ Μ' . ἢ .. 7, χυϊὶὲ. 

᾿ μ᾿ δ πεϑεττος ἀι ο΄. τος τ περι οης υτίου ἐρρρ τΟτΩ »: τῷ τά ἢ ῖ μέν 
882 ϑδίω. χνὶ. 8, ὦ τε "ἷ8. ἰάηκ'". 4 χὶΐ. 17. τοι Ρβ. ἱἰϊ., χονὶϊϊ. χεῖχ., κύριος ἐβασίλευσε, 
[ ζέσϑωσαν λαοί. 
δι. ἰΐ. 12 οὗτος δὲ ἦν ὃ καιρὸς κορασίον εἰσελθεῖν. 

{ Οοπεῖς. οπλ. ἰχ. 41 (ἐξονσία... .- ποιῆσαι); -- ἵνα κριϑῶσιν τιλ. 566 
ἃ χχίϊ. τ2 (αοὶ οἰδενβεσε ἴω γγο Ἐχ. 

ἱ γῇ Ῥτορδείβ δπὰ βδίηἰβ -- ὉΒτίϑιθηάοσω, δα ἱ. 1.2, ὦ... οὰ χνὶϊὶ. 20 δῃὰ 24. ἔσοτ ὕδῃ. ἰχ 6, το, εἰς. 

1 8. οχν. 13: αυοὶ. ἰῃ χίϊἱ. 16, χίχ. 5, χχ. 12. 
᾿ουδῖς δεηβο οἵ ποσάί " ἀξδίσου " δηὰ “" σοττοριί ") οοϊηρασε Ἑηᾷ. υβδέε οἵ " σταίη". 

κ ἥετγε οαἱγ, Ν.Τ. ; {}. χὶν. γ, χν. 4, δηῶ 
τὰ Υἱτὶ. » ς,.. οὰ 

μενοι (ΑΡ, :, εἴς., 41. δοἈ., ΝΗ, ϑ'νν., νν8., Β8.) Τί., τὰ., Β). εἰμεν 

παγα ἱπ Αρος. -- ΟΒτἰ βιίδηβ, ἤενεσ δηρεῖβ (ψ. χἰν. 1ο). 
οῃ Χο δ᾽ 80 2 Οος. νἱὶ. 1. 
χίχ. 2. ἔοσ ἀ 

ΤΈΟΣ κι 
τεδλὰ (ὁ κ' γον ΝΥ, εἰς., ϑγζγ., 8., Αἥπάς, Ατσεῖῃ., νᾳ., ΡΥ. 

31,Δςἢ., Τα, ΥΥ 

(ὁ Χ. οηἱγν ἰῃ ἐπεβε βθοι: 8 -Ξ "" πηεββίδῇ " 
ἰπ τῆς εϑομδιοϊορίοδὶ βεη86) δυϊδογίιν οὗ 
αοά, 45 ἴμ6 ἀεϑισυςίοη οἵ βυϊνπιίββίοη οἱ 
ρΡαρφαηίβπι (ς΄. νεσ. 13) πιεηβ ἴπ6 ἵπις 
ςοπχίηρ οὗἩ ἴδε εβοδβαϊοϊορίοδὶ βασιλεία 
(ς,. χίχ. 1:--6, δε Εογιεβ ἀουνηλ!}). 
6 Ἀροραϊγρᾶς τοοῖίο ἰβ ποῖ 80 πιυςἢ 

ἃ τεϊ ηβ,᾽"" 8. “Τῆς Ιογὰ [8 ἴὸ 
τείχη". Μεδηνῃῖςε πε ὀνοζγυ]εβ, δπά 
ἜΝΕΙῪ ῥγεϊ πληΑσΥ Ἰυάρτηεπε βῃοοῖβ ἴῃς 
Ῥίοιιϑθ πιὰ ἐογινατά ἴο δητἰςϊραῖε ἴμς ἤπδὶ 
αἰαπρῃ. [1 ἱπρυϊδείςα!ν τοῦ Χριστοῦ 
ταῖς τηεδῃ ἤεζε 88 ἴῃ Ηδῇ. ἰϊϊ. 13 αὐ 5 
Τἤόβεη ρεορῖς, Ῥυῖ ἴδε υβᾶρε οὗ ἴδε 
Ἀροραῖγροξ Ῥυΐβ τΠἰϑ οὔ οἵ {πε φυεδιίοη. 
ΎΠετῖε 18 Π0 πεεά ἴο ἀεϊεῖε (Ὡς ψνογάβ ἢεγα 

Ἑδυς) οἵ ἴδε βίπηῖας ρῆγαβε ἰπ Εῃ. χὶν ϊὶ. 
1το (νὰ Πδϊπιδη 

γες. 17. δὲ 8 πδίυγα ν οπιίί- 

οοτμοὶ 
δηὰ ἱν. 8 Βδβ πο οζουϊὲ ἰρηϊῆςαπος. ΤΕς 

, ϑ'νν. τολά τουᾳ μικρους και τους μεγάλους (9 "Α0). 

ἔγῶβε ᾿ογά Οοά ἰδ ςοπείἀετοά ὃν Ῥμΐο 
πῃ ἀεη. νἱϊ. 5) βρεοὶδ!ν δρρὶσαδὶς τὸ 

ἔ βεᾶβοῃϑβ οἵ ἡπάρτηεπε; Σιογά ρτεοςάςεβ Οοά, 
βίπος ἴδ ἴοττηεσ βἰρηΐϊῆθα ποὶ θεπεβοθηοα 
Ῥυϊ “τογὰ] δῃὰ ἀεβιγσυςιίνε ροννεσ ᾽". 

ες. 18. ὠργ. --ἀεῆαπὶ ταρςε (ο΄. χνὶ. 
Χ1), ποῖ {86 πεῖς ἕεττοσ οὗ νί. 17, δὲ τῇς 
τλεϑβδβίαπὶς ὀργή. ΤΒε ῥγορμεῖβ ἅτε δβ 
υϑυδὶ ἴῃς πιοβὲ ῥζοπιίπθηὶ οὗ ἴῃς ἅγιοι. 
{ ττε καὶ αἢετ ἁγίοις ἰ8 τεϊλίπο, 1ὲ 18 
ερεχορεῖὶς (88 ἴῃ ἄςη. ἱν. 4, Οδὶ. νὶ. 1:6), 
ποῖ ἃ 800 11ε πιατίς οἵ ἀϊνϊξίοηυ Ῥεΐννεεη 
]ενβὴ δηὰ ἀδηῖε ΟΠτιβιίδηβ (ν ϊτετ) οσς 
(ῃ 8 ]εννιβἢ βουτος) βαἰπὶβ δηὰἃ ρσγοβεϊ γίεβ. 
Ὡς βᾶπηε ἱπιεγργεϊδιίοη (ἕο φοβ. οἷ 

Ιπιτοὰ. 8 6) πιυϑὲ ὃς οδοβεῃ, ἰΐ καὶ ἰδ 
οταϊ τε (88, 6...» ὉΥ Βουδξδβεῖ ἀπά Βα])οη), 
Ῥυϊ (δὲ ενϊάεπος ἰβ ἔα ἴοὸ βἱΐψῃι ἴο 
7υδίγν (ἢς ἀεϊειίοη.---διαφθ. ““ΥΒεΩ 
Νέεῖο ρεγίβῃςεά Ὀγ ἴῆς ͵υδίεβε ἄοοπ ὙΠ ἢ 
ενεν ἴδε ἀεδβίγσογες γεῖ ἀεβισογεά " (Βγ- 
το). Οοηιίγαβὲ ἴῃς εχυϊδηε ἴοης οὗ (818 
τεισοβρεοῦνε τπδηκερινίηρ νὴ τῆς διγαὶη 



16---ἰτ9. 

19. Καὶ " ἠνοίγη ὁ ναὸς τοῦ Θεοῦ ὁ ἐν τῷ οὐρανῷ, 
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Ὁ Οὐ ἔοστω, 

καὶ ὥφθη ἡ " κιβωτὸς τῆς διαθήκης αὐτοῦ ἐν τῷ ναῷ αὐτοῦ ᾿ ὕρίενα. 

οὗ ἔοσεθοάϊηρ, νυ» ϊοἢ 18 δουπάεφα ἴῃ χὶΐϊ. 12 
Βεΐοσε ἴῃς δοῖπαδὶ οοπῆϊςϊ. 

Ψες. το ἱπισοδιοαβ χίἱ. 1-18; 411 τῃαΐ 
τῆς ριορῃβεῖ Ἵοδὴ ϑρεαῖς οἵ, ἔτοπιη ἢἰβ 
ον ἐχρεγίεπος ψ. χίϊ!. 1. ΟΣ, εἶδον), 
ἂτε ἴδε ἴνο θηρία οὐ εατγίμ, Ὀὰϊ {πεῖς 
δοιίϊνιγ ἴῃ {μεβεὲ ἰδίϊεσ ἄδυβ ἰβ ποῖ 
πιο! ρίο]ς Ἔχοαρὶ 88 {πε σοβυϊὶ οὗ πὶ 
τετίουβ πχονεπηεηΐϊβδ ἰῃ δεάνεῃ. 1: 
Ἰαϊίες Ὡς ποὺν οὐκῖπεβ (ς, ὥφθη χίὶ. το, 
χίϊ. τ, 3. Βγ ψβοπὶ ὃ) ἴῃ ογτάες ἴο Ἵου)- 
ἔοτὶ ΟἸγίβείαηβ Ὁν ἴπε δββυγαηςςα τπδὶ τπ6 
ἀϊνίπηε σοπαάμετος οὗ ἔδεβε θηρία ννᾶ8 ἴῃ 
τεδάϊπεββ ἴο ἰπΐεσνεπθ. Τῆς ςεἴθϑιαὶ (ςοη- 
ἔγαβὲ χὶ. 1ὴ ναός, ῥτεβυρροθεὰ ἱπ ἰδς 
ΒΟΟΠΕΙΥ Οὗ ἱν.-νί., 18 ΠΟῪ τηεηιϊοηοά ἔοτ 
πε ἄγϑθε ἔτλε ; [18 ορεηΐηρ σενεδὶβ ἴῃς 
Ἰοης ἰοβὲ κιβωτὸς τῆς διαθήκης, ἀπὰ ἰδ 
δΔοσοτηρδηϊςα ὉΥῪ ἴ6 υδυ] βιοσιη-[Βεο- 
ῬΏδηΥ, ταλεικίηρ ἃ ἀδοίβίνε πιοπηεηῖ. 
7ενίβ ἰγαδπίου μδά ἔοσ ἰοῃς Ἄομεσίιβῃδά 
ἴδε δεϊϊεῖ (ς οἡ ἰΐ. 17) ἴδδὲ πε τεβέογα- 
κίοη οὗ τῆς ρεορὶς (ρμαϊῃετεᾶ Ὁγ αοά, “Ι΄ 
χίν. σα ἢ) ἴῃ τῆς αβὲ ἀδγβ ψουϊά Ὀε δοοοσζὰ- 
Ῥδηϊεά Ὀγ ἴδε ἀϊβοίοβιιγε οἵ ἴῃς βαοσεὰ Ὀοχ 
οχ ἃσὶς (1π ἃ οἱουὰ ; οΛ Βετε τῆς Ἰρμεπίηρ 
πὰ ἐπυπάετ) ννμίοῃ, τορεῖμες ἢ ἴῃς 
ταῦεγηδοῖς δηᾶ {86 δᾶ οὗ ἰποεηβε, μδά 
Ὀεεη 88ξεἷυ Ἵοποεδϊεὰ ἰηθπ Μουπὶ Νεῦο. 
80, 4.9... Αδδσρδῃεὶ (οη τ ϑδπ). ἵν. 4: δες 
εβῖ ἀζοᾷ αυπὶ Αυβοοπάϊε δηΐε υλϑίδιϊοηθστα 
το! ποβίγίὶ εἰ ᾶθο δῖοᾶ ἔπΐυσο ἴεπὶ- 
Ῥοσε δδυεηϊεηίε τηεβϑία ποϑίσο τηδηϊζεβίδ- 
Ὀιευτ). Ἐρίῥμδηίυβ σερεδίβ ἴῃς βάστης σα ὶ- 
ηἷςδὶ ἐγδάϊίοη (καὶ ἐν ἀναστάσει πρῶτον ἧ 
κιβωτὸς ἀναστήσεται). Τῆε ἀπάεείγίπα 
ἰάεα ννὰ8β ἴδαδὲ ἴῃς ἀϊβαρρεάσδηος οὗ ἴῃς 
ατῖκ ἔτγοτὶ ἴδε ΠοΙγ οὗ δο11ε8 ([εγ. 11}. τ6; 
4 Ἐβά. χ. 22; οβ. Βεῖΐ. ν. 5. 5) νν88 ἃ 
[εΙΠΡΟΓΑΤΥ ἀγανοῖς Ὁ ίοἢ παᾶ το ὃς 
τἱρῃιεά Ὀεΐῖοσε ἐπε ἤπαὶ 1188 σουϊὰ ὃς 
σοπϑυτητηαῖεά, ΤὨϊΪβ ἰερεηὰ εχρ᾽δἱπϑ ἴῃς 
ΒΥτΩΌΟΙ 8πὶ οὗἩ (ῃς [εννϑἢ ΟἸσίβείδῃ ῥσο- 
δεῖ. ὙΠες πιεββίδηϊς οί βὶ8 18 γεδ! ν δὲ 
αηὰ! ὙΠ ἄδννη τῇδῪ ὃς οοἷά δπὰ 

βίοσιηυ, δὲ ἴξ ἰΒ {πὲ ἄαννῃι οὗ [δε ͵δβὲ 
ἅἄλγ! Τῇμςε βρίτε δηὰ Ἵοπίθης οὗ ἴδε 
Ῥ Ὲ ἃτε (γτϑῃβοεηάςηίδὶ ; ἴξ 18 ργοβαὶς 
ἴο ἀεϊείε ἐν τ᾿ ὁ. (ϑριτ8, δηά δβεγης ἴῃ 
Ε. Βὲ. ἴ. 300) πὰ τείες ἴπε νἱβίοη ἴὸ [868 
ΦΑΣΙ ἰεπΊρὶς ἰπ 1ογυβαίεπι. Γἰ{κῸ τῆς 
δυΐδος οὗ Ηεῦτενβ, τπ|8 ψτίϊες νίεννθ 
Βεάνεη ὑπάες {πε οἱά τίμα] σαίεροτίεϑ; 
θεβί 68, πε οτγί ψίπαϊβ οἵ ἔπε βαοσεά {πίη ρβ 
ΨΜ ΕΓ ΒῸΡ ἴο εχίϑὲ 'ἰπ ἴπε Βεάνεη οὗ 
αοά (Ηεῦ. νἱῖ!. 5). 
Ὑ18 ονετίυγε ἰεδάβ ὉΡ [0 ᾿νῸ 884948 

ΜΟΙ. Ν. 

ο Ηδδ. ἱχ. 
4: εἰδεννῆ. -- ΝΟδδ 5 δεῖκ ἰπ Ν. τ. 

(χιϊ. ἀπὰ χἱ.) ψ Ὡς οχρίαΐπ τμδὲ τῆς 
Ῥτγεβεηὶ ἰσουδῖς οὗ ΟἸ γί βεαπβ ννᾶβ βἰ πρὶ Ὺ 
ἃ ἤπδὶ ρῇῆδβε οὗ ἴῃς ἰοπρ δηίδροῃΐβπι 
ψΠΟἢ μαὰ θεβηη ἴῃ ἢεάνεη πὰ νγᾶ8 ϑοοῦ 
ἴο δε επάεά οἡ εατίῃ. [{ 8 τῇς τυτίτοτ᾽ 8 
ταβὶκ “" ποῖ οπἱυ ἴο δππούποε ἴδε ἕαΐϊυτα θὰξ 
[80 (ἰ. 19) ἴο οοῆνεν ἃ τὶρβὲ υπδετβιαπάϊηρ 
οὗ ἴδαι ῥγεϑεηὶ οὐ δῖοι ἐπα ξυΐζυτε ἀδ- 
Ῥεπάβ᾽" (ννεῖββ). ΗδεποἊε ἴῃς ἀϊρτεββίοῃ 
οἵ τεϊσοβρεςὶ ἰῃ χὶΐ. χα ἔ. 18 ον ἀρρδγεηῖ. 
Ηἱϊδετῖο οηἷν δἰπίβ οὗ ρεγβεουκίου να 
Ῥεεη ρίνεη; ποὺνν ἴδε οουγβα, πιεῖ ποθ, 
δηᾷ ἰββιιεβ οὗ ἴῃς ςαπιραίρῃ γε ὑυπίοϊ θά. 
Τῆς τηεββίδηὶς ροβίτοη οὗ }εβὺ8 18 σ68]] 
τὰς οἷυς ἴο ἴῃς ρΡοβίείοη οὗ αἴἶλίτγβ, δηά ἴὲ 
8 οὗ ἴῃς υἱπιοδὲ (μέγα; νετ. 1-Ξ νγεὶ ΣΕΥ 
δηᾶ ἀεοίδἰνε) πχοπιεηὶ ἴο ἕδνα 411 ἐνθῃΐβ 
οουδδεά ἰπ ἰῆς Ἰἰρῆξ οὗ ἴῃς πεν βἰτυδιίοη 
ΜΏΟΒ δαὶ ροβίοη δδβ ογεδίεδ, 850 
ται ἢ ἰ8 ρ'δίη. Βυὲ ἴπδὶ τῆς δουζος (ος 
τεδάϊεἰοη) νἱτἢ 18 σοάἀεβε-τηοίδες, ρεγβο- 
οὐυδηρ ἀταροη, ςοἰεβείαὶ ςοπῆϊος, δπά 
πχεηδοεὰ ΓΒ], ἀϊὰ ποῖ επιδπαῖς ἔγοπι [8 ς 
Ῥτορδεῖ πἰπηδεῖξ ἰβ ενϊάεης δἱῖκε ἔσοτῃ [18 
βίγίε δπὰ οοπίδηϊβ ; ἴπε8ὲ 8ῃον ἰδμαὶ 
ΨὮς ἴὸ οουἹά δὲ ἀοηιίοι]εὰ οα 1εννίδ8 
ΘΟ σι ϑείδη 801] 1ἴὲ νγγὰβ ποῖ δυϊοοβίποποιβ 
ε΄. Νιϑοῆεσ, το ᾧ. ; αυηκεῖ, 5. Ο. χ73 ἔ.). 
Ὧς ἱπηδρεσυ ἰδ ποὶ πδῖϊνε ἴο πχεββίδηΐ 8η). 

11 θδδσϑ ἴγαςεβ οὗ δὐδριίδιίοη ἔγοπι τυγίδο- 
Ἰοῦυ. Τῆυδβ, ψΒεῖα τὲ νουϊὰ πᾶνε Ὀεοη 
δρροβίϊε ἴο Ὀσίπρ ἰπ ἴπ 6 τηεββίδῃ (νες. 7), 
Μιοδδεῖ 8 τόϊε 18 τεϊδίπεδ, ενεπ ὃῪ τῇς 
ΟἸὨ τί βιίδη δἀϊξοσ, ἢ: 6 [η6 ρσδησσγαὶ οσὶ- 
δηΐδὶ ἔεδΐυγεβ οὗ τῆς πιοίδεγ᾽β ἀϊνίης 
οοπποχίοη δηδ δεῖ ἢϊρῆς, (Ὡς ἀγαρσοη᾿ β 
ΠΟΘΗΜΕΥ δηὰ επηροσασν τουῖ, δπὰ (δς 
τναῖει-ἤοοά, ἅτε νἴβιῦ]ε τπσγουρὴ ἴῃς [ἐνν»- 
ἰδ ἰγαπβξοσσηδίίοη οὗ ἴπε τηγτῃ ἱπίο ἃ 
βοζῖ οὗ δ] εροσυ οὗ πιεββίδῃ, ροιϑεουϊεὰ 
ὃγ δε εν] ρονγεσ νος ἢ ἢς ννᾶβ ἀδϑείηεὰ 
ἴο οοπαιοσ. κ"1π σεδι εν ἰξ ἰ8Β τῆς οἱά 
δβίοσυ οἵ ἴῃς Ἴςοπῆϊος Ὀεΐννεεη ἰρδὶ ἀπά 
ἀδικπεββ, οσάες δηά ἀϊβογάοσ, ἰγαηβέεσσε 
ἴο ἴπε Ιαΐῖες ἄδγυβ, ἀπά δάδλριε ὃγ βρίγιί- 
υδ᾽ϊϑαϊίοη.. . 10 ἰῆς ναπῖβ οὗ ἐδί(Ὡ ι] 
11ἐν (Ομεγης, Βέδίς Ῥγοδίεηις, 80). 
ὙΜΏΠε ἴδε νἱ βίου τεργεβεηΐβ ἴῃς πηοϑβίδηϊς 
δάἀλριαϊίοη οἵ ἃ βυη- ταινίῃ, ἰξ ἰδ ὑποετγίδίη 
ναὶ τῆς ρμαγέουϊδ τον ννᾶβ, δηά 
ὙΠεῖΠεσ ἴτε νἰβίοη γεργαβοηῖβ ἃ [εἰν 88 
βουζος νοϊκεὰ ονὲσ ὃν ἴπε ρσορῃεῖ. [Ιῃ 
ἴδε Ἰατίες οδδε, ἰἢς ΟἸγίβείδη γεάλοϊοσ᾽ 8 
Βιδηά ἰ5 νἱϑ: 86 Ῥεσῆαρβ ἴῃ 4 α ἂπά 5 (πρὸς 
τ᾿ θ. αὐτοῦ, οἷ. ν. 6), σεγίαί ΠΥ ἱπ αα 
(νῃϊοῖ, ἐνεη ἀραγὶ ἔγοπι ἐΐε 1νανηδ, ἰπ- 
ξεσσυρίβ ἴῃς βεαιεποο) ἀπὰ 17 ἐς, ἰξ ποῖ 

27 
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νἱ. 14, εἰς.) οἱ ξοπεεὶς δὲ Μασκ χὶἰὶ. 8. 

αἷδο ἰη ἴπε ψΠοἱς οὗ το-τ2. ΙΕ, ἰπ δά τίου 
ἴο τἢϊ5, ἴῃς ϑοῦτος ΨγὙ88 οὐ κί π ΠΥ νντ τε 
ἰη Ηεῦσγενν, ἰγᾶοεβ οὗ (ἢς ἰταηβίδιοσς 
ἃιε ἴο Ὀε ἔουπά (8ο αυηκεῖ, ΚοΠίεσ, 
ἂηὰ Με μαυδεη, αἴτες Ενναὶά, Βιυϑίοη, 
Βείψεβ, απὰ ϑομηι τ) ἴῃ 2 (βασ. τεκεῖν, 

ΤΥ τ ϑαπὶι. ἱν. ᾽ο ΓΤ ΤΥ» 5 
(υἱὸν ἄ. τι ΣΙ 1), 6 (ὅπον..... ἐκεῖ τ- 
Ὀϊ ὝΝΝ), 5. ὦ οὐκ τ-- δ55 δ) 
ζ΄. 14 ἀπὰ οἡ ἰϊϊ. 8), ο (ἐλ6 οἷά Ξεγῥεμέτξ 

ΟΡ οἱ ΠΝ ΤῚ ὩΣ) 
Ῥοββί δ! τὸ (κατήγωρ ΞΔ Ὺ2})) δπά 
Σ2 (κατέβη, ε΄. ἐβλήθη οἵ το-- 7"). 
Βυὶ ψΒεῖδει ἴδε βουγος ννᾶβ νει θη ΟΣ 
ποῖ, ΨΒεῖ πες (1 υυτ τεπ) ἐξ γ88 ἱπ ατεεῖ 
οὐ ποῖ, ἀπὰ ψῃεῖμες ἰξ ννὰβ 1ενν 8 ΟΣ 
7εν θῃ- ΟὨτιβιίαπ, ἰδ οἷυς το ἴῃς νἱ βίοι 
168 ἰπ με ϑρβεζε οὗ σοπιραζγαῖίνε γεϊ: ρίομ 
ταῖμεσ πὴ οὐ [ἰτογασῪ οσιεἰοῖθη. [18 
δἰσηοβρμεσε 88 Ῥθεη τἰηρεὰ Ὀγ ἐπε ἱπῖες- 
πδίίοῃδ] πυγτἢ οὗ ἃ πον βοά ομα]]εηρίηρ 
δηὰ ἀεροδβίηρ δῃ οἱάδσ, οὐ σαῖμποι οὗ ἃ 
ἀϊνίπε Βετο οσ οἰ ἃ πιεπαςοςὰ δὲ δίγιἢ---α 
τωυτῇ ψὩϊοἢ δὲ οποε γεβεςιεά (Πς ἀἄδηρετβ 
τὰη ὉΥ ἴῃς βεοά βδοψῃ ἰπ ἰῆἢς ἀδτῖς εασί ἢ 
ἃπὰ 4ἶβο [δες νἱοἴοτγ οὗἉ ᾿ἰρῆϊ (ος τῆς ροά 
οὔ Ἰἰρἢ1) ονεῖ ἀδικπεββ, ογ οὗ Ἰΐρῃι ἰπ τῇς 
ϑρεϊηριίάε ονεσ πε ἀεδὰ νἱηΐεσ. ΤΒε 
Βαυγ]οπίαη πιγίῃ οὔ Μαγάυκ, ννὩϊο ἢ 
Ἰαοῖκβ δὴν δηδίορουβ ἴἰαἱϊε οἵ Μασγάυ κ᾽ β 
δίγῖη, ἄοαθβ ποῖ σοζτεβροηὰ 8ὸ ΔΡριΪ ἴο 
[18 νἱδίοη (οὐ. Ιπίγοά. 8 4 δ), 48 ἄοεβ 
τῆς ψε]]- Κποννῃ οτυὰς Ἐργρίίδη ταγιῃ 
(Βουξθεῦ: εἷβ ἰβ ἃ οἴοβει ρᾶγδὶϊεὶ τπδη 
Βηϊασ, πὰ 5811}} οἴοβεῦ ρεγβαρβ δὲ οπε 

Ῥοίΐπι ἰ8 ἴῆς κουροτρόφος οἵ Ἡεϊϊεηὶς 
ταγϊποίορυ, ποὺ νν88 οἴξεπ τερτεβεηϊεὰ 
8 μίγρο εὐοείεςίϊ5. Βαῖ, ἱΓ δὴν Ἰοοῦδὶ 
ἢ8ς οὗ ἴῃς πιῇ ἰβ το ὃς δββυπιεὰ 85 
ανίηρ οοἰουγεά ἴδε τηεδββίδηϊς ἰγδάϊϊοη 

υϑεὰ ]1οδπη, τθδὲ οὗ 1,εἰἴο νου Ὀε 
Δτοϊ Ὁ] ΑτΎ 1πτ6}]1ρ10]ε το Αβίδεϊς τεδάθσβ 
ἵν, 4.9.. Ῥβεϊάετες, Εαγὶν Οἀγίςί, Οοη- 
εὐῤέοη οΓ ΟἈγὶςέ, 56 ξ,, αἴτετ Ὀἱειεσίς μ᾽ 8 
Αὔδναχας, 117 ἴ.; Μαδβ, Ογῤῴεμς, 251 1.). 
Τῆς ἄγαροη Ῥγίδοη νδίπὶν ρεσβεουϊεά δος 
Ῥείογε {πε Ὀἰτῖἢ οὗ Αροϊϊο; θυϊ 886 ννᾶ8 
οαυρῆς νᾶ ἴο ἃ ρἷδοε οὗ τεΐυρε, δηὰ 
μεῖς ἀϊνίπε οὨ]ά, (τες ἄδγβ [ἰδίες, σε - 
ζυτηεὰ το 5'δυ ἔπε πιοηβῖεσ δἱ Ραγπδββυβ. 
Τοΐβ ταγτἢ οὗ πε ργερηδηὶ δηά ἰἢγεαί- 
εηεά ροάάεββ- ποῖοι νγῶ8 ἔπι] ποῖ 
ΟἿΪγ ἰῃ Ὠεῖοβ δας ἰὩτουρδουϊ ἔπε ἀϊδιτὶς 8, 
4... οἵ Μιϊεῖυβ δηὰ Μαρπεβία, ννῆεσα 

ΑΠΟΚΑΛΥΎΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΙ. 

καὶ ἐγένοντο ἢ ἀστραπαὶ καὶ φωναὶ καὶ βρονταὶ καὶ “ σεισμὸς 
καὶ χάλαζα μεγάλη. 

τε ἔυφίεῖνε φοάάεββ νγᾶβ Βοπουτεὰ ὁπ 
186 Ἰοσαὶ οοἰπᾶρε. Οοίπβ οἵ Ηδάγίδη᾽ 
τεὶρη δϑϑοοίαις (πε πιγίῃ ἢ ΕρΒεβυβ 
(ΕΦΕΟΙΩΝ ΛΗΤΩ). Αἱ Ηἰεγαροϊβ, “τὰς 
βίοσυ οὗ τῆς [1 οὗ ἴμεβε ἀϊνίπε ρεζβοη- 
ἅεδ8 ἰοτπιεᾶ τῆς τἰτυα] οὗ ἴῃς ῬΒεγρίδῃ 
τεϊϊαίοι᾿" (Ο. Β. Ῥ. ἰ. οχ {) ; τᾷς Ὀιτα οὗ 
ἃ ροὰ ἴδ δββοοίαϊεὰ ννἱ} 1, δοάϊςςα, οπς 
ςοΐῃ Τρριξοοηεδε ἂπ ἱπέληι ροά ἴῃ τῆς 
ἃττηϑ οἵ ἃ ψοτιδη (Ῥεσβερῃοηα) ; ννῃι]ς ἴῃ 
τῆς Ἰερεπά οἵ πεᾶ, 248 Βλπιβᾶν ροὶπίβ 
ουἱ (Ο. Β. Ρ. ἰ. 34), Οτεῖς απὰ ῬὨγυρία 
ἃτε οἱοβεὶν δἱϊεὰ (ο΄. αἷ8ο δέδ. Ογας. ν. 
130 {). ΑΔΙ ἐπΐθ ροίϊη!β ἀεςοϊβίνεῖϊγ ἔο {86 
Ἡεϊεηὶς ἔοτπι οὗ ἴδε ταγτῇ ἃ8 ἰΠς ἱπηπιο- 
ἀϊαῖς βουσος οὗ ἴδε βυτηδοῖϊς ἰγδάϊεοη 
(80, 4.6., ]. ΜΝ εἶἰδ8, ΑΡδοῖι, 90), ἸῆσμΕΒ 
δεζε 88 εἰβενβεσςε ἴῃ ἴῃς Αροζδίγρβε ἴδε 
οὔδδουτχί εν ψδῖο ἢ δυττουπάβ με τεϊδιίοπβ 
δεΐνεεη 1ενν δ ος εαγὶν ΟἩσίβιίδη ἐβοδδ- 
τοίου πὰ τῆς εἰμηὶς εηνϊγοπγηεηὶ τεη- 
ἄετβ ἰς ἀϊῆουϊε το ἀείετπιῖης ἴῃ 6 Ῥσοσεββ 
οὗ ἴδε ἰδεϊετ᾽᾿ Β ἀυπάουδιεὰ ἰηἤμπεποε οὐ τΒς 
ἔοτπχες. Ἐοτγίυπαιεῖϊν, [18 ἰ8 ἃ πιδίξει οὗ 
βυδοτάϊπδιες ἱπιρογτίδπος. ὙῇΠε Ἂββεηιῖδὶ 
τηΐηρς ἰ8. ἴο δβοογίδίῃ ποῖ {86 801] ου 
ΜΈΙΟΣ δυςἢ πιεβδίδηϊς σοποθρίῖοπβ στεν,, 
Ῥυϊ τῆς ργδοιίοδὶ τεϊϊρίουβ οὔ͵εοῖ ἴο 
ΜὨϊοἢ τῆς ΟὨ τ βείδη ρσορῃεῖ, 8ἃ8 εἀϊίοσ, 
Ὧα8 ἔγεεῖν δπὰ παίνεϊυ δρριεὰ μεπὶ. 
Ηἱ8 ἀεβίρῃ ἰβ ἴο βϑῆον ἴμαὶ {πε ροννεσ οὗ 
ϑαίδῃ οὔ εαγίῃ ἰβ ἀοοπιεά. Ἐχρεζγίθηςα 
ἰπάεεά ννἱΐπεββεβ (12-17) ἴο 8 τῃδὶϊςς 
δηὰ πιίβοῃιοῖ, θὰ ἴῃς ργεβεηὶ ουϊρυτδὲ 
οἵ ρεγβεουϊκίοῃ ἰ8 Οηἶν (ἢς ἰΔδὲ σδιηραίρτι 
οὗ ἃ ἴοε ψῆοβε εβογῖβ πᾶνε ὕβεη δἰγεδάυν 
θαβῆεά ἀπά διε βοοη ἴο ὃς ογσυβῃςά ἱπ (Πα 
ἱπεχοσϑῦϊε ργονίδεπος οὗ αοὗ. Τῆς ρῥγο- 
ΡὮει ἀγαπιδιϊοα!ν υδεὲ8 ἷ8 βϑουγζοβ ΟΣ 
τεαάϊτίοη τὸ ἱπισοάυςε ϑαίδη 88 ἃ ραβῖῆεά 
Τρροηεηΐ οὗ (ῃς πιεββίδῃ (φῇ. οη χί. 7), 
ΠΟ ἰδ Βἰ ΠΊΡΙῪ τπηακίηρ ἴῃς πιοβὲ οὗ ἢ18 
τἰπιε (νεσ. 12). Μογέέμγωδ νιογάεί. Οὔςς 
τιῖβ σατγάϊηαὶ αἷἰπὶ οὗ ἔδε ρίεςς 8 σταβρεὰ 
-ππ-δηά τε ῥγοοῖβ οὗ [ξ ἄγε ονεγῆονηρ--- 
τῆε δοοαββοσυ ἀείδὶ}8 [41] ἱπῖο 1Παὶσ Ῥσοροσ 
φῬίαςςε, ᾿υ8ὲ 845 ἴῃ ἴῃς ἱπιεγρσειδιίοη οὗ {πε 
ῬΆΤΑΌΪεΒ. [πὸ 411] βυσῃ ρῥγοάυςϊβ οὗ [δς 
Ῥοειίοαὶ απὰ τγεϊρίουβ ἱπιαρίπαιίοπ, Ρίς- 
ἴυζεβαυς ἰϊετηβ, ΜΒ Οἢ γατα Πα ββασΥ ἴὸ 
τῆς ςοπιρίεἴεηεβ8 δηὰ ἱπιργεβδίνεμεβϑ οὗ 
δε βἰκεῖςἢ, ἂσ᾽- ποῖ ἴο δε ἱηνεβίεἃ νι 
Ῥτίπιαγν δἰρηίϊβοδποθ. Βεβίἀεβ, ἴῃ ἴδ 
᾿ᾶ8βε οὗ δηῃ οἷὰ βίογυ οσ ἰγαάϊτίοπ νυ Ὡϊο ἢ 
διδὰ ραββεᾶ [Ὡσγου φῇ βυοοσεββῖνε ρῆδβεβ, ἰΐ 
νν88 ἱπενίτδθ]ς (Πδὲ οετίδίη ἴσγα!8 βῃουϊά 
ἴοβα πιὰ ἰζ ποὶ 411] οὗ πεῖς πηεαπίπρ. 



ΧΙ. τ. 

ΧΙ. :. Καὶ "σημεῖον μέγα ὥφθη 
βεβλημένη τὸν " ἥλιον--καὶ ἡ σελήνη 

ΦΤΠεβα δηοίεπε ἐγάϊές, ἔγαρτηθπῖβ οὗ δῃ 
ΦΑΙ ας ψνποΐς, νί ἢ ΙΔοκ δεῖς ῥγορεσ 
οοπποχίοη ἴῃ [86 ργεβεηΐ δοοουηῖ, δπὰ 
ἰπάδεά τὲ βοδιςεῖν ἱπίς! ρα, 48. ἘΠΕΥ 
δαᾶνε θεθη ψτεβίςά ἔγοαῦ ἴῃς τβουρμῖ- 
8εαυεποε οὗ ἴδε οτἱρίπαὶ τυτίεσ, γενεαὶ ἴὸ 
ἴδε ἐχρεσῖ δες ργεβεῆςς οὗ δῃ δασεῖς ἔοσγῃι 
οἵ με βίογυ "" (5. 6. ρ. 6.) 

ΟΠάρτεκ ΧΙ. Τμὸ Ῥιοςεάυτγε οὗ πε 
ντίϊες δεῖς ἰ8β νεσῪ τις ἢ ἴδε βαπΊῈ 88 
ἰπ οἢ. χί. (βες ἀθονε). ὙΒε οσδοῖε οὔχί!. ἰβ 
ποῖ δῇ δϊεροτίβίπρ νεγβίοῃ οὗ μίβίοσυ, ποῖ 
δ ἐχερείοαὶ οοπδβίσγυοτίοη οὗ ΟΟΤ. ἰεχίβ, 
πος ἃ ἔγες σοτηροδίξοη οὗἩ ἴῃς δυΐπος, Ὀυῖ 
ἴδε ΟΠῃσίβεϊδηίϑεά τερτοάποξίοη οὗ ἃ } ἐνν 88 
Βουζος (Ροβϑι Ὁ γ ἔγοπι (με βᾶπις ρεγίοά 88 
ἴδε θ48|8 οὗ χὶ. 1-13, οἵ δῖ ἰεδϑὲ ἔγοπι ἴδ 8 
δᾶτηβ βιβλαρίδιον), οὐ δὲ δὴν σαῖς ἃ 
τεαάϊίοη, νος ἀσδβογί θεά (86 πῃ οὗ 
Τααβϑίδ ἴῃ ἴεγπιβ θοσγοννεά ἔγοση βοὮ 
Ποβπιλοϊορίςδὶ τυτῆβ 45 ἴπαὶ οὗ πὸ οοη- 
βῖςς θεῦννεθη 186 βυη-ροὰ δηά τῆς ἀγαρόη 
οὗ ἀδλεκηεββ δηὰ ἴδε ἄεερ. Τῆς ρβυοδο- 
Ἰορίςδὶ οτίψίπ οὗ βυσῃ 4 εν βῃ δάδριδ- 
τίοη ννουἹά θὲ ἐχρ᾽αἰπεὰ [ξ ννε ργεβυρροβεά 
Δ ἰτδάϊτίοῃ βί πη ΐαγ ἴο ἴμαὶ οὐ (ἢς ἰδίογ 
Ταϊπιυὰ (]ες. Βεγαςᾷ. ἴοϊ. 5, 1) ψ» πο ἢ 
ἀεβοσίδεά [πε πιεβϑίδῃ 88 Ῥοόγῃ δὲ Βείῃϊε- 
Βεπὶ δηὰ βυνερί ΑυΨΆΥῪ ἴτοπὶ ἢἷβ τῃοῖμεν ὈΥ 
ἃ δίογηχ- νη, Ἰυδὲ δἴῖες τῆς [41] οὗ ]ετὰ- 
ϑαΐίετη. Βυΐϊ τΠ]8 τρἊββίδῃ 18 τη γαὶν Γα- 
ταονεᾶ, ποῖ τγαϊβεά ἰο βεάνεη. Απά 88 
“6 πᾶνε πῸ οἶδας ενϊάθηςς ἴπδὲ πε βϑἴγεββ 
οὗ 68-70 Α.Ὁ. εχοίξεἀ βδο ἢ ἃ πιχεββίδπὶς 
Βορε ἀπιοὴρ ἴδε Ῥῃδγίβεεϑ, ἰξ 18 μβαζαγά- 
Οὐβ ἴο υ8ὲ τπὶ8 (48 4.9., [ΠΟ πεῦ πᾶ 
Με βαυβεη 81}}} ἀο) ἴο ργονε δαὶ {πε 
ἅλις οὗ τῆς βουσζοε ἰ8 ἴπε 8δπ|6 88 παῖ οὗ 
χὶ χα ἢ, Ὑδε βίγυσίυγε οὗ ἴπ6 ραββᾶρε ἰδ 
Θαυ ΔΙ ν δγηδίριιουβ. 4 α ΡΓαΘΒΌΡΡΟΒΕεΒ 
βοπγοϊπίηρ εαυίναϊεπὲ τὸ νοῦ. 7:9, Ψνἢ]]ς 
13-16 ἰ8 8ῃ ἐχραπβίοη οἵ νατίδηϊ οὗ δ; 
δηά γεῖ 13 ἰ8 ἴδε πδίυσαὶ βεαυεὶ ἴοὸ 9 
(12. ὙὙῆδδε ἐεδῖυσεβ δᾶνε ἰεὰ τὸ ἃ 
νδγ εἰν οὗ ̓ ἰτεγασν γεσςοηβίγυςτοηβ. ϑρίτίᾶ, 
4.Ρ., ἰΔκε8 νεῖ. 6 δ8 ἰῃῆς Ογίβιίαπ εἀϊ- 
τοσίαὶ δηιϊτοϊρδιίίοη οὔ 13 ἔ., δπὰ ἢβπάβ 
δηοῖδεσ ΟἸγίβιίδη τους ἴῃ νεσὶ σὰ (Ν ἐγ- 
Ἰαπὰ ἴῃ σὲ δπά 17 ε). 1. ΝΥ εἶϑθ ρυΐβ τ- 
διὰ 13-17 τορεΐδε, τερασζάϊηρ 7-12 88 
80 ἱπάερεπάδης σοπεϊπυδείοη οὗ ἴπε ἐμἰτά 
Με (εὐἀϊξοτία! ποῖεβ ἰπ 3, 1ἱ, δπά 17). 
ΜΝ εἰ μδυβεη (Ὰπαΐγεε, τ8 7) Ὀιδεοῖβ [Ὡς 
οσᾶοϊα ἱπῖο ἔννοὸ Ῥᾶγδῖ]εὶ Ὀὰὲ ἱποοτηρὶεῖς 
νατϊαπίβ (Α,-τ-6, Β - 7-9, 13, 14), τὰ 
15-17 88 8ἃπ εὐϊΐοτγί αἱ οςοποϊυδίοη. Οἰδεσβ 
(6.5.. ϑομη ἀπά Οδ]η)ς8) πὰ ἃ Ὁ" γί βείδῃ 
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ἐν τῷ οὐρανῷ, γυνὴ ἢ" περι- « Μειι. 
χχὶν. 30, 

ὑποκάτω τῶν ποδῶν αὐτῆς, ρτὶ!. 

εὐϊῖος οπἷν ἴῃ 10-12 (νὰ 17 ὁ οὗ οουζβε), 
ΨΏΠς ΝΝ εἰζβἄοϊκει τεραγὰβ 13-18 88 ἴπ6 
ἐχραηϑίοη οὐ 1-12 (ἃὰ [εν ]8}- ΟὨ τί βιίδη 
ἔτασταεπὶ οὗ 64-66 Α.Ρ.). ϑοπῖιε οὗ ἴδε 
ἱποοδβεγεηοίεβ οὗ ἴῃς ἀεδβοείρείοη δὲ ἄπε, 
δονενοσ, ἴο πε αἰϊεσγδιίίοηβ πεο}βϑιιδιοᾶ 
ΌΥῪ πιεβϑίδηϊς δε] οῖ ἰπ τΠε οἶγοῖε οὗ βυςῇ 
εἴδηῖς ἰγαάιτοπθ. ὙΒῈ ἰδίίεσ τηδάς {πε 
τ οί μετ᾿ βίρμι ῥγεοεάς με Τἢ114᾽ 8 Ὀἰγιἢ 
(48 ἴῃ. 4, 5). Βυϊ, οἡ πε πιεββίδηϊς βοξεπις, 
τ ννᾶ8 ἴῃς οὨ 1148 Ὀἰτῖμ νυ μίοἢ τουδεά ἐπα 
0]]} ἔαγυ οὔ ἴπε ἐπεπὶν δηά ἐυὐτηεὰ ἰἰ ἱπίο Δῃ 
ουἴδυτθι οὗ Ὀαβῆεά τενεῆρε ὕὑροὴ {πε 
τηοῖδετ (6, 13 1.), δἴϊτεσ [ς οὮ 48 ἐβοᾶρε. 
Ἑυχίδετπίογςα, τ ϊ8 δον ἐν οὗ ἴῃς ἄεν! οα 
δαγῖ Παὰ ἴο Ὀε δοοουπίεἃ ἴος ΌΥ Ὧ 8 ἀϊ8- 
Ἰοάρεπιεπι ἔσοπὶ ἤεάνεη, 88 ἃ τεβυιῖὶὶ οὗ 
τῆς τηςδβαϊδηὶς οὨ 148 εἰεναίίοη ἴο ἤεανεπ 
(7 ἢ). Ηξηςε ἰδ6 ἀρρδζεηὶ ἱποοῃβίβι- 
ἐποίεβ, ἔπε βῃϊπρ βιαπάροϊηϊ, ἀπά τῆς 
δἃιιουηὶ οὗ τερεϊ του ἃπὰ σοπέυβίοη ἃτε 
ἅἄυς ἴο {πε ῥγέβεπος οὗ ἃ πηεβϑβίδηϊς σοη- 
οαρίϊΐοη επιρί ογίηρ ἰεσπι8 οὗ εαγὶϊεσ δηᾶ 
ἰπδάδαυδιες τυγτΠοΐΪορΎ ἔογ 18 ονντὶ Ρυτ- 
ῬΟΒεΒ, γδῖπεγ ἰῃδπη ἴο ΔΩΥ ᾿ἰτοσασυ τα- 
Διτδη οπιεηΐ Βυ ἢ 88 ἴῃς ἰΓδηθροβιιίοη οὗ 
Ῥατῖ οὗ {πε ἰγσυπιρεῖ-ν βίοηΒ ἴο 7-12 (5 π|- 
Τοχ, ]. Νν εἶ88). Τα ἱπίεσεβε οὗ ἔπε ρῬγο- 
ῬΒεῖ ἴῃ {Π18 βοῦγος οσ ἐγδάϊείοη, 45 ἰῃ παῖ 
οὗ χίὶ. 1-13, σεπίσεβ ἰῃ τὰς ουΐρυτδβὶ οὗ [86 
ΕΝ ροννεσ ΙΟὮἢ βδῆονβ [Πα τ1μΠ6 επὰ ἰβ 
ἰγαστηίηεηξ. ὙΠεῖα τδς Ὀεδβιβ δἴίδοϊς ου 
τρεβϑῖδῃ δ Πεγαϊβ ἰδ υἱεϊ πηαῖοῖὶν ἐοπ]εά. 
Ηετε ἰδῆς ἀγαροη᾿β δίίδοϊς οὔ πιεββίδ ἢ 
Ὠἰπιβεῖῖ 18 ποὶ οὔἱν ἀείεαιϊεά Ῥυΐ τυτπεά 
ἱπίο ἃ στοὺυῖ ννῃϊοἢ ΟὈ]ΐψεβ Πίσῃ ἴο β8 1 
τῆε βοθῆς οὗ πὶ8 οαπιραΐίρῃι ἴο ἃ δεῖὰ 
ψνεσε 8 ἀερυκίεβ ἅτ ὑγεβεπεν ἴο ὈῊ 
Δηπί ]αϊεά. 

γν. 1-2. ἐν τ. οὐ. Δἰπιοβῖ- “ἴῃ τῆς 
βΚΥ " (εἶ. νεῖ. 4.). ΑἜ ἀτεεκ τουοῖ: οὐ 
Ἡοτι. 11|αἀ,, ἰϊ. 3ο8, ἔνθ᾽ ἐφάνη μέγα σῆμα" 
δράκων ἐπὶ νῶτα δαφοινός (ἰ.6. ἤετγ-τεά). 

εἴα 88 εἰβεννῆεσγα γι ποϊορίοαὶ ἰγαὶ8 οὗ 
τῆς οτίρί πα] βουζος ἂτε ἰεἴξ 88 ἱπυργεββῖνε 
δηὰ ἀεοογαῖϊνε ἀεία!]8. Τῆς πεδγεβῖ 
ΔηδίορΥ ἷἰβ ἴῃς Βαδγϊοπίδῃ ᾿δηηκίηδ, 
πιοῖμες οὗ ἴ8ε γουηρ ροά Μαγζάυκ δηά 
“αίξεη οὗ [Βς Πεδνεηϊν τασα " ({.6., τη 6 
δίδιβ, οΚΛ΄. ϑοϊγδαάεσ, ρΡρ. 360, 361). Εογ 
Ἡεῦτενν δρρ ἰοδεϊοπβ οἵ ἴῃς βυπῃδο βγη ο, 
αεη. χχχνῖ. 9, τὸ δηὰ Τεβῖ. Νδρῆ. 5 
(καὶ Ἰούδας ἦν λαμπρὸς ὡς ἡαλή 
καὶ τοὺς πάθας αὐτοῦ ἦσαν ιβ 
ἀκτῖνε4). Τῆς Εργριίδηῃ Οβἰγίβ νν88 α'8βὸ 
ψταρὶ ἰῃ ἃ βδπιε-οοἱουτεά τοῦε---ἰῆς βυῃ 
Ὀεΐηρ ἴῃς “ ϑοάγ" οὗ ἀεῖτγ (ΡΙας. ἐδ 1ς'ά6, 

᾽ 
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ς οὶ ἐπα καὶ " ἐπὶ “τῆς "κεφαλῆς αὐτῆς στέφανος ἀστέρων δώδεκα---2. καὶ 

ΟΝ ἐν γαστρὶ ἔχουσα καὶ ὁ κράζει ῖ ὅ ὠδίνουσα καὶ βασανιζομένη 
4 δι κοδαλή. “τεκεῖν. 3. Καὶ ὥφθη ἄλλο σημεῖον ἐν τῷ οὐρανῷ, καὶ ἰδοὺ ' δράκων 

17, Μῖς,᾿ εξ πυρρὸς μέγας, ἔχων ἢ κεφαλὰς ἑπτὰ καὶ ' κέρατα δέκα - καὶ ἐπὶ 
6 ΟΝ ἰαβα, τὰς κεφαλὰς αὐτοῦ ἑπτὰ " διαδήματα 4. καὶ ἡ οὐρὰ αὐτοῦ σύρει 
ἱπιρι οὐ τς τὸ τρίτον τῶν ἀστέρων τοῦ οὐρανοῦ, καὶ ἔβαλεν αὐτοὺς εἰς τὴν γῆν. 

ΠΝ καὶ ὁ δράκων ' ἕστηκεν ἐνώπιον τῆς γυναικὸς τῆς μελλούσης " τεκεῖν, 

{ μι, εια. 8. ϑ5 ἮΝ ᾿ἌΡος: ἰὼ Ν.Τ. Ὁ Ῥε. Ιχχίν. 13-14. {. νἱ. 4. ἱ Ἑτοτὰ 
. γ ἰα Αρος. ἱξ Ν.., δ' χὶχ. 12, χἰϊϊ. σ. 1 Ἐο: ἔοστω ᾧ. ΝΜ ὶ:. ἢ 14. 14. 

τὰ τεκεῖν ἱῃοοσγεςῖγ ος τίκτειν ; τέκῃ ((.. χὶ. 7), ΟὉ πλοοά βες Βυσίου, 303, 305. 

᾿ Εεδά καὶ (Ώ)0, Αείδ., Ῥε., 8., εἴς.) κραζει (ΑΡ, τ, εἰς., ΗΙΡΡ.), εἀά. 

51). Τδε οτἱρίπαὶ ἤσυγε ννὯ8 [ῃδῖ οἵ [δγδεῖ 
ξειλολιδεά 88 ἃ ριεψηδηῖ σοάάεββ- ποίδεσ, 

Ὁ 1 ῥγοῦδοϊν τεργεβεηϊθα ἴο τε ργορῃεὶ 
1δε ἴσὰς [Ιδγδεὶ οὐ Ζίοη οἵ αοά (ννεσηίε, 
276-288) 'π ννὩΐοἢ ἰβ ΟἸγίδὲ δά Ὀδεη 
Ὀοτῃ (τ΄. ]οδπ χνὶ. 21, ννῖτ ]οἤη χίν. 30, 
8180 ἕῃ. χο. 37). Τςε ἰάελι!βαϊίοη ννῶδ 
[λνουτεά Ὁγ ἴῃς οὐττεηῖ ςοηςεριίοηβ οὗ 
Ζίοη 88 ργε- εχίβίεπιὶ ἰπ ἤδεάνεη (ς, χίχ. 8, 
χχί. 8, δηὰ Αρος. Βᾶσ. ἱν. - νϊάον) δηὰ 
85 ἃ τηοῖδε (4 Εδά. ἴχ' 38-χ, 50). Ὑδὲε 
βέορθες νίενε ἴἴε παιίοωδὶ Ἠϊδίοσυ οἵ 
ΒΙΆΕΙ 8ἃ8 ἃ ἰοπᾷ ρῥιεραγδιίοῃη ἴοσ ἴδε 

δηρυΐδῃ ἀπά ψος ουΐ οὗ νος ἢ ἴδε πιεδ- 
βἰδῇ ννᾶβ ἴο οοπιεὲ. “ Ταηίδε πιοῖΐβ Ἵεσαὶ 
ΟἈγίςἐίαπανε ςοπάετε ρεηΐεπι" (Οτοίλι8). 
Τῆς ἰἄδλ ἰβ εοβοεά ἱπ Ερ. 1υρὰ,, ψἤετα 
ἴδε σδυγοῦ ἰδ “τΒς νἱτρίη ποῖος". Τῆς 
νἱγρίη- ΒΓΕ Β [4118 Ἰηῖο τῆς Ῥαοκρτουηά μετα 
88 ᾽ῖῃ ἴῃς Εουτί αορεῖ, ᾿πουρὮ ἕο ἀϊ- 
ἔετεπὶ τεάβοπβ. Τῆς πηεβδίδῃ οἵ Αρος. 
χίϊ. ἰβ ποὶ {πε βοὴ οὗ Μδυ δυϊ βἰπιρὶν 
Ῥοτη ἰῃ ἴδς πιεδδίδηίς σογζαπιυηίν, δηὰ 
τῆε ἀεεδοτίριίοη ἰδ 0 πιοῖς ἴπδπ ἃ ἴγδῃβ- 
ςεηάεηϊδ! νετβίοη οὗ νῆδιὶ Ῥδὺὰ] ποῖςβ ἰῃ 
Εοπι. ἰχ. 4, 5. Τῆς οὐϊοτ᾽ 8 ἱπίεγεβι 1168 
ποῖ ἰπ τῆς ὈϊΓΠ οὗ τρεββίδῃ 80 τους 885 
ἐπ ἴδε σοηδβοαυεηςδδ οὗ ἰξ ἰῃ Βεάνεη δηὰ 
εᾶτἢ. Αἱ {δε βᾶπιὶε {ἰπὶε ἴς δηδιορίεδ 
ἀϊβοονετεὰ Ὀεΐννεεη Οεγίηιμυβ ἂπὰ τπϊ8 
Ῥαββᾶψε (Όγ Νόϊες δπὰ οἱ εσδ) ἀτε ΒΟ 
ἱπιασίηαγυ (ΚΟὨΙΠοῖεσ, 53 1.). 

ες. 3. πυρρός: Δ ειρ 5 δβεγρεπίβ 
ΜὨΙΟΣ αἰδοῖ Τ᾿ δοκοοῦ πᾶνε Ὀἱοοά-τεὰ 
οτγεβίβ, δηά Ἡοπηεσ' 8 ἄγαροῃ Ὧ88 ἃ Ὀ]οοά- 
τοὰ ὕΔοκ, Ὀυϊ Πετε ἴΒς ἰγαίς (οἷ. αῦονε) ἴ8 
τερζοάυςεά ἔγοπι δε γε οοίους οὗ ΤΥρδοῃ, 
1πε Ἐρυριίαη ἀγαροῦ ννῆο εςυϊοὰ 
Οεἰσίβ ἔδίμι. ἀφ 1ςἰάε, 3ο-.33). Ὑῆε βενεη 
Βεδάβ ἂεὲ ἰδκεὴ ἔγοπιὶ ἴῃς βδενεη-πεδλά δά 
γάτα οἵ τουδιηδῆθυ οἵ Βαδγ]οηίαπ πὶγ- 
᾿ποΐοσυ. Τῆς ἀεν]}}8Β ἄερυῖν ἴῃ χίδ. α 
(Ξ- τῆς Τσοιηροβίϊε πηυδευδδυ οὗ ΒαΡγ]οηΐΔ, 
85 ἴδε βᾶπης εαυΐρπηεπὶ οὗ βόγῃβ δῃ 

δεδάβ, δυϊ τῆς ἀϊαάετηβ δάογη δὲβ βοζῃβ. 

Ηξετε, ἴο ]οδπ᾿Β πιϊπὰ αἱ δὴν ταῖς (7. νες. 
9). ἴδε ἀτάροη 18 ποὶ εαυϊναίεηϊ ἴὸ ΔπῪ 
ςοπίεπιρογασυ ρᾶραη ροόνες [κε ῬοΏΡΕΥ 
(Ρβ. 80]. ἰϊ. 290) ος ἴδε κίηρ οἵ Βαδγίοη. 

ες. 4. Τῆς βυτῃδο  8πὶ 18 ἃ γεχγϊηὶδ- 
Τεηςα οὗ δὴ αἰοἱορίοδὶ γταυτῃ τ Δβίσοϊ οσῪ 
(ζ΄. ιἰδε εακάα οἵ (δε ςοπειε!]διΐοι ϑούτρ!ο) 
δηὰ οὗἉ ἴδε ρεἰπιίεϊνε νὶενν ννὨϊ ἢ τι 
1δε ἀδτκ οἱουὰ 88 ἃ βπδῖε επέοϊ ἀΐϊηρ [8ς 
Ἰυπιίηλτίεβ οἵ βεάνδη ἴῃ 118 μοδεϊε οοἱἱα 
(οὐ 111. 8, χχνί. 13, ψἱ Α. Β. Πανί βου 8 
ῃοῖς8). Τῆι ἴῃς Ιτδηΐδπα (5. Β. ΞΕ. ἵν. 
Ῥ- ἰχχίτἰ., αγπιεδίεϊει) ἀεβογίρεὰ τῆς 
Βεπὰ 88 ἃ βεζρεηὶ οἵ ὄἄγαροη ποῖ ου ἴδε 
βοοσα δ ερλαρ δ σεν ὅδὲ ἌΡ μιραναοι τὰ 
βἴογπηι βεπὰ δηνεῖορβ ἴδε ἵσδε 
σῖδ τὰς ςοἱϊθ οὗ δε οεἰουὰ δ56 ψῖὰ ἃ 
βῃδίκς᾽ 8 [οἱ ᾽᾿. ὙΤῆε βδηης ρίαν οἵ ἱπιδσί- 
πδιίοη νου] ἱπίεγργεὶ ες]! ρθε δηὰ (21}- 
ἱῃρ βίατβ, δηά, ψ ἤδη ἴδε ρίουβ ψεγα 
ςοπιραζεά ἴο βίαγβ (48 ἰῃ Ἐφγυρὕδη {δεο- 
ἴοζγυ, Ρίυϊ. ἐς 1: άε, 21), ἃ ννᾶβ Ὀυϊ ἃ 
δῖερ ἴο ἴδε ἰάεα οὗ Ὦλδη. νἱϊ. (ς΄. 8:0. 
Ος. ν. 512 ἔ., ἴδε δδί!]ε οἵ ἰῃε δῖασθ), 
ψ δεῖς Απιοοδυβ ἘΡΙρἤδηδδ ἀοεβ νἱοΐεηςα 
ἴο βοπὶς ἀδνουὶ ἴβγῶς [68 0 ἅτε οματ- 
δοϊοετίβε δ5 βίδιβ ἤἥυπρ γυάεϊγν ἄοννῃ ἴὸ 
ελιὶῃ ((.4., τηλείγτεά, τ Μδος. 1.) Οτ- 
ἵπα!γ, 1818. ἀεβογιρείου οὗἨὁ «τῃς ἀγαροπ 
ἈΒΏΐΪηΡ δὶβ (411 δηρτν δπά βυνεεριης 
ἄονῃ ἃ επἰτὰ οἵ ἰἢε βίδιβ ῬγοῦδΪΥ σα- 
ξειτεὰ ἴο ἴῃς βοἀδυοσκίοη οὗὨ δηρεῖβ ἔγοπι 
τθεῖγ μβεᾶνεη!γυ γϑηὶς (80 8-0) ἴο βεῖνε ἢϊ8 
ὙΠ1} (ΥΝ εἶ88). Βυῖ ]οδη, ἴῃ τεςδβιηρ ἴδ ς 
«τδάϊτίοα, πᾶν πᾶνε τβουρῆϊ οὗὐ {δὲ 
Ῥαπηίεϊὶς δρρ!οατίοη, ἐ.4., οὗ ἴδε ἄεν!] 
Ββυσςεοάϊηρ ἰπ ταμίη β ΌΥ πιαειγτάοωι ἃ 
Τετγδίη πυπηδεῖ οὗ αοὐΐδ ρεορῖε. [ἴῃ τδὶ8 
ἐνεοηῖ, {πεν ᾿νουϊὰ ἱποϊυάς δὲ ἰεδβὶ, ἱζ 
δεν ἃγε ποῖ ἴο ὃς ἰδεπεϊβεά νἱπ, τδς 
το -ΟἸ γι βείαθ πηαγίγτβ οὐ Ϊ7υἀ λίβα ((7. 
ὃ. χί. 32 ἔ, Μαῖῖ. χχίϊἱ. 35).--ὅστηκεν, 

ἃ Θςοηνεπίίζοπα! ρΡοδίυτε οὗ (δες δποίεπι 
ἄταροῃ ς(. ἐισ., ῬΙΙηγ, Η. Ν. νἱῖ!. 3, “Ὡες 
βεχυ τυ ρ!οἱ αἱ τε! ααᾶς Βεγρεηῖεδ οοτ- 
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ἵνα ὅταν "᾿ τέκῃ τὸ τέκνον αὐτῆς "καταφάγῃ. δ. Καὶ ἔτεκεν υἱόν α Μαιι. ἰϊ. 
ἄρσενα,; ὃς μέλλει " ποιμαίνειν πάντα τὰ ἔθνη ἐν ῥάβδῳ " σιδηρᾷ’ Ταϊο αἰ, 
καὶ » ἡρπάσθη τὸ τέκνον αὐτῆς πρὸς τὸν θεὸν καὶ πρὸς τὸν θρόνον ἀκίεῖν. 
αὐτοῦ. 6. καὶ ἡ γυνὴ “ἔφυγεν εἰς τὴν ἔρημον, ὅπου ἔχει ἐκεῖ οὗ 27, χἰκ. 
τόπον ἡτοιμασμένον ἀπὸ τοῦ θεοῦ, ἵνα ἐκεῖ " τρέφωσιν αὐτὴν " ἡμέρας δἰ ὁ. 
χιλίας διακοσίας ἑξήκοντα. ΕΝ 

17, 1 Οον. χἱΐ. 2, ; 
11, ΝΜ Ώ. ἢ 5, 20 ἔ., Μουϊι. ἱ. 458-50. 
εν. 40)} 8 Οὗ. οἱ χὶ. α.3. 

1 εδὰ ἀρσεν 

ᾳ Μεῖι. ἱἰϊ. 13, ψ. Ῥ8. 50]. χνἱΐ. ο. 
ἴβεω, ἷν. 

τ (Ξ- τρέφεται, 14) ἴοτ ἙςοῃΒίτ. 8εὲ χ. 
ΟΥ̓ ἢ νῖϊ ΒΕδν Ων ἐοοά, Πἰκε δηςίθωὶ [εγδεὶ (Ρ6. ᾿ἰχχνίϊ!. 24, 

α Ρ, 95, Μεῖδ., Απάδαν (νν8., Β8.) ἴος ἴδε βοϊεςϊβιῖς αρσεν (ΑΟ, 
1μἀςῇ., ΤίΊ., ΥὙτ., ΑἸ. ϑ'νν., ΝΗ) [αρρενα (δε Αἰτὶς ἔοτπχ, ὙΒυπιθ 77, Ηεἰδίπρ 20) 
Δ), 1, εἰς., Αγεῖδ,, Β).]: α. (Ἰοῖ.) οζ ν. (Ῥτ.) ἃ τεδυπάδηϊ ρ]οβ88 ὃ ὙΝειδβιείη οἰϊεβ 
ἃ νεῖ] ρᾶγαδ!!εὶ ἔτοπι Ατίβίορῃ., Εφοίδς., 549-550 (ἄρρεν γὰρ ἕτεκε παιδίον . ἠκκλη- 
σία). 

Ῥυβ ᾿πηρε τ, βοὰ οεἶδὰβ εἰ δγεοῖαβ ἴῃ 
τηράϊο ἱποεάδηβ᾽"; ἐδέά. υἱῖϊ, 14, ἔοι 8εῖ- 
Ῥεηΐβ ἀενουτγίης Ομ! ἄγεη. Τῆς τηοῖδπες 
οὗ Ζοτοαβίες μαὰ αἷβὸ ἃ νἱβίοη οἵ νὰ 
δεαβὶβ νναϊεἰπρ ἴο ἀδνοὺγ μεσ “ἢ δὲ ἰϊ8 
δίγΒ. Ὑδὶβ ἱπιογηδιίίοπδὶ τηγί οὗ τῆς 
ἀϊνίης οὨἰ]ἃ τηεηδοςεά δὲ ὈΙγῈἢ τεδάϊγ Ἰεπὶ 
δε! ζ ἴο πιογαϊβαιϊίοη, ος δῇογάδα τδγτ8 
ἕο πἰβιογίοδὶ δρρ᾽!οδείοῃβ, σ.ρ΄., ἴΒε ἃθογ- 
εἶνε δἰἴδοκ οὔ Μοβεβ, ἴδε ρῥγοϊοῖγρε οὗ 
τηεβδίδῃ (Βαϊ ἀδηβρεγβεσ, 141, 142) δἱ ἢΐ8 
δίπῃ (Ας. νἱῖ. 2ο {) δπὰ ἴδε ναίπ εβοσίβ 
οἵ Ἡετιοὰ δρδαίμϑβε ἴἢς πιεβϑδίδῃ. Τῆς 
δηϊπγοβίν οὗ Ῥγίδο ἔοσ 1,εἴο νγὰβ ἄυε ἴὸ 
ἃ Ριορῆεου δαὶ ἴδε ἰδιϊετ᾽ δ βοὴ ψνουἹὰ 
νϑηαυ 8ἢ Πίπι. 

ες. 5. ἴῃ δοοοσάδπος 8 ἴῃς ταῦ- 
δἱπὶς ποῖίοη νης τυ άτενν τηεβϑίϑῃ 
ἴοσ ἃ τἰπι6, τὰς ἱπίδηϊς, κε ἃ βεοοπάᾶ 
Μοβεβ, ἰβ οδυρῃς ᾧρ οὐὔὲ οἵ δαῖτ Β 
ΨΆΥ. Ηε δᾶβ πὸ οᾶγεεσ οὔ δαί δἱ 4]]. 
ΤΒῖθ 18. ἱπίε! Πρ] ας σπου ἰῃ ἃ εν ἢ 
«τδὐϊπίοα ; δυῖϊ ΨὯΠ6Ὲ το ΟΠ βείδη ῥγο- 
ἤει ςουϊὰ ανε βροηίδηδουβῖυ ἀερίοϊεὰ 
ἔκ τοδββίδῃ ἱπ δυο ἰοσπβ, ἐνθη υπάοσ 
ἴδε εχίρεποίεβ οὗ δροςδὶ γριὶς ἔβπίδβυ, ἴῃς 
ξυγῖπετς ργοῦ!επὶ 8 το υπἀετβίαπὰ ἢονν δα 
ςουἱά πᾶνε δάοριεὰ 80 ἱποοηρτυοιβ δηᾶ 
ἰηαδεαυαῖς Δη ἰάελ ἐχοαρὶ 848 ἃ ρῥίοϊοσγίδὶ 
ἀεῖαι!. Ὑῆς οἷυε 1168 ἰπ τς ρορυϊᾶσ 
ταδβϑίδηϊς ἱπιεγργοϊδιίοη οὗ ραββαρψεβ [ἶκα 
Ῥβ. 11. νἤδτε πλεββία 5 Ὀἰγίἢ ἰβ τε! 88 
ἱπαυσιτγαϊίίοῃ ἃπὰ δπηιῃσοπεγηεηῖ. Τῆς 
εατῖν Δρροδιίοη οὗ τηϊβ ἴο [εβυ8, [που ἢ 
ποῖ δηϊδροηίϑεϊς ἴο ἂπ ἰπιδγαβὶ ἰπ 8 δἰ8- 
τοτὶς ρεζβοπαδὶγ, τ4}}Πδὦ τ τῆς νἱᾶε- 
βργεδᾶ ἐξεϊϊπρ (ς΄, ποῖε οχ ἱ. 7) ἐδαῖ 18 
ἄπ] ναῖυς ἴδν ἴῃ δἰβ τεϊῃσῃη 88 πηθβδίδἢ. 
Ναιμδέας φμαεάανι εἶης ἀϑεεηδίο: “ ὙΠε 
δελνθηβ πιιδὲ τεοεὶνς ἢίπι" (Αςίδ ἰϊ. 
21) 11 τῆς ἀϊνίπε ρυζροβα ννᾶβ σίρε 
Ἔπουρἢ ἴοσ δῖ8β βεζςοηὰ δάνεηῖ. ΤὨΐβ 

ΟΥ Οοοκε᾿ 5 Νονίβ ϑενιδες ]πϑογίῥί,, 221-222. 

τεηάεηου οἵὗἁ ρὈγίγηϊεῖνε [εν ἰϑῃ ΟἩ γί βεί πὶ  Ὑ 
Βεγνεβ ἴο Ἔεχρί δίπ ον ]οδπ οου]ά τεῖδσ ἱπ 
Ραββϑίηρ ἴο δ᾽8 πηεββίδῃ ἐπ ἰεσπηβ ὙὩϊΟ ἢ 
ἀεδβοσι θεὰ ἃ πηεββίδῃ, 48 ϑδθδίϊεσ γοπηδγκβ, 
5455 ἰα ἐγοὶκ εἰ τας ἰα μιογέ, απιὰ Ὡς ἢ 
Ἔνεῃ τερζεβεηϊεδ δΐβ δβοδηβίοῃ 8ἃ8 δπ 
ἐβοᾶρε γαῖδμεσ ἴδῃ ἃ ἰτυτηρῃ. Ὑῆε δὸ- 
βεηςς οὗ ΔηΥ δ᾽ υδίοπ ἰοὸ τς Ἑδίδεσ ἰβ ποῖ 
ἅτε 50 τηυοἢ ἴο Δ τεϊυςίδηος οη ἴδε ρζο- 
ῬδειΒ ρατί ἴο ]7εβὺ8 ὃν ἴδε πᾶπὶὲ οὗ 
ϑον οὕ Οοά [ (0. ἰϊ, 1:8), νν ἢ ραρᾶη ὑβαρα 
μαὰ ρῥγεοίβηδξα τοὶ Οηἱυ ἱπ βυις ἢ τηγίδίοδὶ 
οοπηδχίοη δυὲ ἴῃ ἴμ6 νοσᾶθυίασυ οἵ (δε 
Ιππραγία! ουϊτυ8, 48 ἴο {δε ἕδος ἐπαὶ πε 
τηγτδίοδὶ βυδδίγαδξυπι αἰννᾶγβ ρᾶνε ἴα] 
Ῥιοπιίπεποε ἴο ἴδε τηοῖδεσ; ἴδε φοἀάεδβε- 
τηοῖδεὶ δἰπιοδὲ ἱηναγαν ἀϊβρίαοθὰ {πὰ 
ἔλιπε ἴῃ ΡΟΡΟΪΆΣ ἱηΐεσγεδὶ, δπὰ ἱπάεεδ 
δυϊκοά τοτὲ ἰδυρεῖν ἴβδη ὄνεὴ τῆς οὨ 14. 

γεις. 6. ἀπὸ κιτιλ.,-- ὑπό οἵ ἀρεηΐϊ (80 
Αςῖδ ἱϊ. 22, ἱν. 36, εἴς., ΡΒ. 8ο]. χν. 6, 
δηὰ ᾶ οδξαπιροταῖν ἰηβοτίριίοη πῃ Ὀϊκίεη- 

οὐ 8 ϑγέίορε ἵη5.7. 6555 συντετηρ- 
πρὶ αι ἀπὸ βασιλέων καὶ Σεβαστῶν) σεΐν 
Βεῖγα ἰπ Αροζαῖγρβϑε. Οχ ἴδε ἤϊρδι οἵ (πς 
ἔλιι1] τὸ τᾶς ᾿]άεσπ 88, ἃ βίεσ 
ξεδίυτε οὗ δε δητογίβι ρετίοά, ο΄. 4. Ο. 
2111. Αροροαϊγρῖϊς νἱβίοπβ, ραγεςυ δεῖν 
ἰπ τὰς ἔοσγι οὗ εἀϊοὰ βουζοεβ οἵ δάλριεὰ 
ττδάϊείοηβ, ὑνεσε ποῖ Ἴοποειπθά ἴὸ ῥγε- 
βεῖνε βίγίςϊ σοδεσεπου ἰῃ ἀεῖδὶ]8 οσ σοπ- 
βἰβίθπου ἰῃ βἰτυδιίοη. ΤὮυΒβ ἰϊ '5 ποὶ οἶδας 
ὙΠεῖδος τἢς ἔρημος ννᾶ8. σοποείνεά ἴὸ 
εχίδὲ ἴῃ πεᾶνεθη, οσ εῖμεσς δεανθη ἴδ 
δε Ὀδοκρτουπὰ ταῖμε τ[84π ἴῃς βοεπε οὗ 
ναὶ ἰταπβρίσεβ. Ὁ μδὶ (Ὁ]Π]οννΒ ἐπ 7-12 
ἰ8 ἴῃς ἀεδοτίριίοη (ἔγοπὶ ἴπῸ ρορυΐϊδσ τε- 
Ἰιρίουβ νετδίοπ οὗ ἴῆς βουζοθ) οὗ νδδι 
]οδη ρυὶϊβ ἴτοπὶ 4 ἀεδηϊιεῖγ ΟΠ τί βεΐδη 
βίδηδροίης ἰῃ ἰἰΐ, 21, ν. 5, Ῥνῆεσε (48 ἱπ 
Α:ς-. 1:4. αἰ. 1ϊ. 9-11) δες ἀοννηίδ!! οὗ 
ϑδίῖδῃ ἰβ δβδοσίεά ἴο [6βϑ18 Ὠἰπιβοῖῇ, 
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1 ΕΟ]. Ὁγ 
Ἰοοϑε ἰὩ- 

ΑΠΟΚΑΛΥΎΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΙΙ. 

ἡ. Καὶ ἐγένετο ' πόλεμος ἐν τῷ οὐρανῷ ὁ "Μιχαὴλ καὶ οἱ 
85. οἵ εχ- ἄγγελοι αὐτοῦ τοῦ πολεμῆσαι μετὰ τοῦ δράκοντος, καὶ ὁ δράκων 
Ῥὶαπδιίοῃ 
(( Μουϊι. ἐπολέμησε καὶ “οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ, 8. 
1.212.218). χα 

Ὁ Ετοῖ 

ας ἄτῃ, ὁ μέγας, 
ι΄, ο. ] 

δείῃψε ἴῃ 
Βεδνε, 
Αες. [εΔ. 

6 .. Υ ἴεΔ. χχνὶϊΐ. 1. 
ς αἰ. 15, χὶχ. 1. 

4 Χχ. 2. αἱὶϊ 

Ὑ καὶ οὐκ ἴσχυσεν,; οὐδὲ 
τόπος " εὑρέθη αὐτῶν ἔτι ἐν τῷ οὐρανῷ. 9. καὶ ἐβλήθη ὁ δράκων 

Υ ὁ ὄφις ὁ ἀρχαῖος, "ὁ καλούμενος ““ Διάβολος, καὶ 

Η πάες Σατανᾶς, ὁ " πλανῶν τὴν οἰκουμένην ὅλην, " ἐβλήθη εἰς τὴν γῆν, 

τες ἤν καὶ οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ μετ᾽ αὐτοῦ ἐβλήθησαν. 

“ φωνὴν “ μεγάλην ἐν τῷ οὐρανῷ λέγουσαν 

νἱ. οἵ. 
Ἧ εἰς ϑ δὲν δέον συνέβη τελεντῆσαι τὴν τάξιν αὐτῶν (Ραρίδε, οἰϊ. Απάτ.). 

. 20, ΧΧ. 3, 8, 1ο. 

« ὃ 

1ο. καὶ ἤκουσα 

ΧΧΧΟΙΣΙ, Ῥαν. 1.οςΐ, νἱ. 
Ὁ Βσοσ ϑϊδν. ΕὩ. χχίχ. 5. 

1 Βελᾶά ἐισχυσεὲν (ΡΕ. χίὶ. 5, 1ΧΧ) Α, εἰς., Με., Αεἰδ., Απάς (ΝῊ, Υν8., ὅὃυν., Β8.)ν, 
[νεγῦ δρτεείης ἃ8 ἰῃ υχχ ἢ ῥείηςῖραὶ βυδήεςι, οὐ. Ντῖ,, ἴ1. 114.1.} 

ες. 7. ἐγένετο . . . τοῦ πα. (Ξ 

ὈΓ Γτΐρ ὈΟ ΟΣ ΤΟΊ. ὙΠΓῊ}, 
ε ποηγῃ. τρᾶῖεβ [Π 8 τὰσε 086 οἱ τῇς 

ξεηῖι. ἱπῆη. ἐνθη πλοσα οἰ υπηΒΥ πὰ ἵτγτγα- 
ἴλτ τῆδη τῆς 5: πη11ᾶγ σοπβῖς. ἢ ἀσουδ. 

ἴπ Ας(δ χ, 25 (νδετε βεε ποῖα). Τῆς βεῆβε 
ἰδ Ρἰαίη, δηὰ ἰὲ ἰδ Ὀεϊζεσ ἴο ρυῖ ἴδε σοπβίγ. 
ἄονῃ ἴο βυπίδςοιίςδὶ ἰδχίιυ τπδπ ἴο σοη- 
ἦεσίυτε βυδε]ε τϑαβοηβ ἔογ πε ὈΪυπάες οἵ 
ἴο βυξ; τ προπϑαείοην τον 88 ἴδε παν 
τίοη οἵ ἐγένετο ἴο π' τ. 1. 168), οΥ 
οἵ ἦσαν οἵ ἐγένετο Ῥεΐστε ὁ Μ. κ. οἱ ἄγ. 
αὐτοῦ (νν8., Βουδδεῖ), τῆς Ἰατῖες θείῃ δῃ 
ἰγγεσυΐασς ποπιΐη., οσ τἰῃς δἰτεγαιίοη οἵ πολ. 
ἴο ἐπολέμησαν (Ὀ81.) οΥ {πε διπιρὶς 
οτηϊβδίοῃ οἵ πόλεμος .. . οὐρανῷ. ΕοΙ 
πολ. μετὰ ο΄. Τυπιηῦ 125 (4 Οορεἰοΐδπι )). 
Ιῃ τὰς ργεβεπὶ ἔογῃ οἵ ἔπε ογβϑοῖς, ἴδε 
ταρίυτε οὗ τιεββίδἢ βεεπ)8 ἴο ἢᾶνε δβιϊπιυ- 
Ἰαϊεὰ ἰπς ἀενὶ] το ἔγεβἢῃ Ἂεβοσγίβ, υπ]ε88 ννὲ 
816 πιεδηΐ ἴο υπάετβιαπὰ (πδὶ ἔπε 1ηἰτ18- 
εἶνε σᾶπης ἔτοθ Μίομδεϊ δηά 8 811168. 
ΤὩς ἄενίϊ, δ8 ἴτε ορροπεηὶ οὗ τπιδηκὶπὰ 
μδὰ δοοεβδ ἴο ἴδε ϑεπιτὶς πεάνεη, δυϊ 
818 τόϊε βεγε γεςδ}18 ἴῃς ργιπιϊ εἶνε ταγίπο- 
Ἰοφίοαὶ ςοποερείοη οὗ ἐπε ἄγαροη βιοστηὶπρ 
ἤδάνεη (4. Ο. 146-150). Ἰοῆδεῖ μδά 
Βεδη ἔοσ ονὲσ ἵννο οεπίυγίεβ ἔπε ραΐσοη- 
δηρεῖ οἵ Ὀγίποεῖν ομαπιρίοη οὗ [βγδεὶ (ὁ 
εἷς τῶν ἁγι ὃς ἐπὶ τῶν τοῦ 
λαοῦ ἀγαθῶν τέτακται, Επ. χχ. 5; (7. 4. 
Ο. 227 ἴ.; υθεκε 15 ἴ.; ΝοΪΖ του; Κ. Κ. 
320 ἔ,, Δηὰ ὈὨἱεϊετς ἢ 8 Αδγαχάς, 122 1.). 
Α8 ἴῃς ρῥζοϊεοϊοσς οἵ [8γ86}᾽}8 ἱπίεσγεδίβ ἢς 
ννὯ8 δββιρτιεὰ ἃ ργοπιίπεηὶ τόϊς Όγ εν 88 
δηὰ ενεῃ ΟΠ τί βιϊδη εβοδδίοίορυ ἰῃ ἔπε ἤηδ] 
οοπῆϊοι (υ,. Α858. Μοβ. χ. 2). Εος τῇς 
{δεοτν ταὶ Βα ννὰβ ἴδε ργίπος-δηρεῖ, “ἐλε 
ὦ 50ν οὔ νιαπ (Ὀδῃ. νἱΐ. 13) γνο βυδάυεά 
ἴδε ννοεά-ρονεσβ, οὐ. ατῇ] 55 απᾶὰ σμεγπε 
215 ἴ. Μοτε ψεπεσαδῖγ, ἃ σα εβεῖαὶ Ὀδίεε. 
88 ἴδε ρῥγεϊυδε οἵ τρεββίαῃ᾽ Β {ΠΡ Οη 

εἌσιῃ, ἔοστηβ δὴ ἱπάερεηάεης [εὐν88 τγδὰϊ- 
τίου νηΐ ἢ σὴ δὲ ἱγαοεά ἴο {δε βεσοπὰ 
ΠεηΐυΥ Β.6. (ΟἿ 5:0 γ.11. 1. 795-807, 
2 Μᾶδοο. ν. 2-4; 08. Βεἰ!. νἱ. 5, 3).---καὶ 
οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ. ΤῊΣ οπῖγ 4]]υδΐοη ἱπ 
δε Αροοδλίγρβε (υἷ. ενεπ χχ. τὶ ΨΠῈ 
Μαῖι. χχν. 41) ἴο ἴῃς ἀουδῖε Ὠἰεσαγοῦν οὗ 
δηρεῖβ, νυνὶ ἢ Ροβί-εχι!ς ]Πυδλίεπι ἑοοῖς 
ονεσ ἔγοπὶ Ῥεγβία (Βυηά, 11. 11). [πὰς 
1μεϊο-πηγίῃ, Ῥγίδο τγεΐυσηβ ἴοὸ Ῥδγπδββιβ 
δἴϊες Ὀεΐηρ δαβῆεά ἰῃ Πὶβ ρυγβυΐς οἵὗἩ τῇς 
ΡῬτερηδηῖ ] εἴο. 

ψες. 9. Δράκων δηὰ ὄφις ἅτε ἰπ ἴδε 
1 ΧΧ ἱπιεσομδηρεδῦϊς ἰογπηβ ἔοσ ἴδε ἰενῖ- 
δίδδῃ οἵ βεδ- τηοπβίεσ οὗ τηγτποΐορυ, νὩο 
8 δεῖς ἀεῆπεὰ 48 ἐλ οἱά τεγῤεπὲ (ἃ ταῦ- 
Ὀίπίςα!] ἐχργεββίοη, οὔ. αὐγῦσοεσ, ἱ. 386-380) ; 
80 Τί ἀπιαῖ, ἔδε ργίπιδεναι σερεῖ, ἃ5 ἀγαροῃ 
δηὰ δβεερεηὶ (τ΄. Ἐομάε᾽βΒ Ῥεγελε, 371) 
δαά Ὀεεπ ἰάἀεπιϊβεὰ ἱπ [Ε᾿8 ραγδάϊβε- 
βίου ψἱ ἴδς τηδ]ςίουβ δηὰ επνίουβ 
ἄεν!] (88ρ. ἰϊ. 24; Επ. χχ. 7; Ταβί. Εευδ. 
5). Τῆς ορροπεηὶ οὗ Οοἧ νγ»88 ἴῃς δάνεσ- 
ΒΆΓΥ οὗ πιᾶη (οὖ, Οεβίεσίεγ᾽β Συοί. οὗ 
Μεςς. Ιάσα, 176 (). Ὑνο οδαγδοίεγίβεις 
τταῖῖβ οὗ ϑαίϊδη ἂζὲ δϊεπάθἃ ἤεσε: (α) 
οὐπηΐπρ ἐχειοίβεά οα πε ἴο ἴυτα {δ6πὶ 
ἰηῖο συΐη (πλανῶν, κιτ.λ., οὗ, 2 Οος. ἰΪ. τς 
χὶ. 3), δπὰ (ὁ) ξάβετησεδ ἴο {ινατὶ δηᾶ 
β'αηάεσ ἴπ6πὶ Ὀείοσε Οοἷ (νετσ. το, οὔ. Επη. 
ΧΙ]. γ; Ζεςμ. 1. σ (). ὙὉῇᾶε βεςοπὰ ἰ8 
Ὠδῖνα δηά δοδαδίς, οὗ οουζβα, ἰῃ 4 ΟἿ σίβ- 
εἴδη δροζαῖγρβε. 

Ψψεῖ. το. κατήγωρ (ΔῊ) ἰ5 ἰδς 
ςουηίετρατγὶ ἰὸ ἴδε ΡΩΝ Τριγάκεα 22) 
1||6 οἱ σννήγορος ρίνεη ἴο ΜΙςΠΔεΪ 45 ἃ 
βοζί οὗ ἀτεδλίδεατὶ οἵ δάνοςαϊε δηὰ ργο- 
τεοῖοσ οὗ πιεη (Επη. χὶ. 9)ὃ. Τῆς Ασαζηδίς 
ἀετγίναιίοπ οὗ ἴδε ννογτὰ (ΝΠ. 8ὶ 8. 13) ἰ8 
ποῖ δοβοϊ υἱεῖ πεοεββᾶσγυ, 88 ἴῃς ραρυτὶ 
δον ἰδὲ ἰξ τηῖρῃς ἤᾶνα βργυπρ ὕρΡ οη 
Οτεεκ 8οὶ]} (οὐ. Τυπιρ, 126; Βδάεπιδοδεσ, 
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“ἄρτι ἐγένετο ἡ ὅ σωτηρία καὶ ἡ δύναμις ἀ ΟΥ 9 αἰκ 
καὶ ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ ἡμῶν καὶ ἡ ἐξουσία τοῦ " Χριστοῦ εἴτι. 

αὐτοῦ " (ε θατη 

ὅτι ἐβλήθη ὁ κατήγωρ τῶν ἀδελφῶν ἡμῶν, ἘΣΗ κὰ 
ὁ ' κατηγορῶν αὐτοὺς ἐνώπιον τοῦ θεοῦ ἡμῶν ἡμέρας καὶ πρρέ αὶ 

γυκτός. Κα! Ἰό, 2, 

11, καὶ αὐτοὶ " ἐνίκησαν αὐτὸν ἢ διὰ τὸ αἷμα τοῦ ἀρνίου, ΤῊΝ 
καὶ διὰ τὸν ' λόγον τῆς ' μαρτυρίας αὐτῶν, ελοὸ ον 

καὶ " οὐκ ἠγάπησαν τὴν ψυχὴν αὐτῶν ἄχρι " θανάτου. αἰν!. 16, 
12. διὰ τοῦτο “ εὐφραίνεσθε " οὐρανοὶ καὶ οἱ ἐν αὐτοῖς " σκη- ε 1 ἤοβη ἐΐ. 

νοῦντες. Ἑοτα, νἱη: 

ο οὐαὶ τὴν γῆν καὶ τὴν θάλασσαν, . 39 53: 
ὅτι κατέβη ὁ διάβολος πρὸς ὑμᾶς ἔχων θυμὸν μέγαν, ρα, νΐ. 9 

εἰδὼς ὅτι " ὀλίγον καιρὸν ἔχει.᾽᾿ Ἰοβοχε 
13. Καὶ ὅτε εἶδεν ὁ δράκων ὅτι ἐβλήθη εἰς τὴν γῆν, ἐδίωξε τὴν που τὴς 

ν 4.6.0, ΟΥΟΣ γυναῖκα “ ἥτις ἔτεκε τὸν ἄρσενα. 14. καὶ " ἐδόθησαν τῇ γυναικὶ ὁ.1ο, οὶ 

αἱ δύο πτέρυγες τοῦ " ἀετοῦ τοῦ μεγάλου, ἵνα πέτηται εἰς τὴν ἔρημον ,. ἴζα. χιῃ. 

Ὁ χνίϊ!. 20, 8. χονΐ. σὶ ; ΟἿἹΥ Βεζε (Αρος.) ἰῃ ρῖυσαὶ. 
Ὑεασβ (6, 14), Γ. χχ 3. ᾳ Ογι οἱ. 7. τ νἱϊὶ. Δ, χὶ, στ, εἰς, οἱ, 

τοῖ., χ]ὲν. 
κὴὶ Λ 5,5. οσ. 23.1}1}Χ.13. 

ο νἱϊὶ. 13, ᾧ(, 8:18. Οσ. 1. 323. Ξ- 
λείοις, δ ἐ. Ναὶ. αν ον. οὗ. ν᾿ 

τ, 9, Ρίαιϊ, Τύνιοὶ. χχνὶ., 108. Δ. χὶϊ. 4, το, Αδδοι. σλοεῤῆ. 230 ἴ.,) δηὰ Ὠδῃ. νἱΐ. 4. 

Ἀλοΐη. Μιώ-. ἵνὶϊ. 148). Οπη τῆε δοουβετ᾽ 8 
τόϊε οὐ. ϑολαν 1, ευἱέ. ἴοἱ. 43. (116 8είαρεσγ 
βῖδι ἰδηαυᾶπὶ ἀεϊαῖοι οοτᾶσῃ τέρα 18γΔ6]18) 
δηὰ [ἢ Ῥγάγοσ οὗ [1}. 1. 20 : “Ἰεῖ ποῖ ἴῃς 
βρίγι: οὐ Βεϊῖασ στυ]ς ονεσ ποτὰ ἴο δοουδβα 
τῆεπὶ Ὀεέοτε ἴπες δηὰ ἴὸ τὐγη ἔπεσα ἀεςεῖ!- 
ζ}}γ ἔτοπι 411} τῆς ρδῖμβ οἵ γ βιδουβῃςεββ᾿" 
(νεσε Ὀοϊδ {ταὶϊβ δε Ἴοπιρίηεά, ο΄ 
δῦονε οη 9). 

Μετ. 11. Τδῖβ ϑβεπίεηςς, ᾿ἴκὸ νεῖ. 7, 
βυρρεδβῖβ {παὶ βλσι᾿ 8 Ὠἰβίοσυ ἰβ ἴῃς τεῆεχ 
δηὰ ουϊοοπης οὗ ἱταηβδοϊίοῃμβ ἰῇ πεᾶνςῃ, 
ου ἴδε σοτησηοη ῥγίποίρ]ε οὗ ]1αἴκυὶ Ευδ. 
οη Εχοά. χίν. 7): “τδεσε νν88 νγᾶσ ἄρονβ 
ἴῃ Βεᾶνθη) δηὰ ννᾶὰσ δεῖονν (ὁπ βασι), 
δηὰ βδοῖεὲ νᾺ8 ἴδε ΔΓ ἴῃ δΒεάνεῃ᾽.. 
ϑδῖδῃ᾽ 8 ἀϊβίοάρτηεης ἔγογῃη ἢδάνθη 18 δη- 
οἴδες (οἷ οπ χί. 19) βίρῃ οὗ τηεβδίδ ἢ Β 
Ξρριοαςβίηξ νἱοΐοτν (ο΄. βῆ χχχ. 8). 

δἱ 1εβὺ8β δὰ αἰγεδάν βθεδη ἴῃ ἢϊ8 ονῇ 
νἱσίοῦν ονοσ ἀδεπιοπβ (Μαζὶ. χίϊ. 24 ἢ. ; 
ς7. 1. ΝΝ εἶδββ, Ῥγεάϊρε Ἄέδμ, 28 ἴ,, 80 (), 
Οδη μιαὶἷβ ἔτοπι δηοῖπες βιδηάροὶϊπὶ, 88 

ἱμδυρυγαῖίην ἴδε πιεβδίδηϊς αρεὲ. ἡ εχία 
γερὶς ῥγοάεμπί. ον τεδάϊ]γ ἴῃς τηγίμο- 
Ἰορίςα!] ἐγσαῖὲ οου]ᾶ θα πιοτα]ϑεὰ [8 ενϊάεηί 
ἔσοπι ἃ ραββᾶρε {|κ6ὸ χη. νἱϊ. 33 ἔ., οὗἁ 
δίς Αρος. χίϊ. σὰ ἰ8 ἃ γε] ἰδεῖς ναγίδηί. 
ἴῃ τῆς Ῥαοκρτουηά 1ἰε σοηοεριίοπβ [ἴα 
τπαῖ οὗ Επ. χὶ. 7 ψβεγα [πε ἐουσίῃ δηρεὶ 
οὔτε Ῥχγεβθηςθ ἰ8 βεαζά “ Γεπάϊηρ 411} ἴῃς 
ϑείΐδηβ δηὰ ἑοσυι ἀϊηρ ἔμεπὶ ἴο Ἄρρϑᾶγ Ὀ6- 

ἴοτς ἴδε Ἰνοτὰ οὗ ϑρίγι8 ἴο δοοιβε τηεη"". 
Ψψεῖ. 11 σΒγοποϊορίς δ! ἔο]]οννΒ νεσὶ 17, 
δυῖ {πὰ δυΐδος, ΌΥ ἃ οδαγδαοίεγιβιῖς δηὰ 
ἀταπιαῖϊῖς ῥγοϊερβίβ, δηϊοἰραῖθδ τἢς ετὶ- 
ὈΠῚΡὮ οὗ [ἢ πιδγίγτβ δηὰ σοηίδββοσβ, γῆο 
τεΐαϊε ϑαῖδῃ᾽ Β οδ᾽ υπηπίεβ δηὰ σεϑίϑδὲ δ 18 
165. [πὶ ορροβίξοη ἴο 1πΠ6 σοπίετηρογάγυ 
7ενίβ ἰγδάϊτίοη (ΑΡ. Βδσ. ᾿ἷ. 2, χῖν. 1:2; 
4 Ἐπά. νἱϊ. 77, εἴς.), ἰξ ἴ8 ποῖ τεϊΐδης ες οὔ 
ΜΟσΚΒ Ὀὰϊ ἴπε σοπβοϊουβηαββ οὗ σεάοτηρ- 
τίοη Ὦϊο ΒΒ ἐπα ῦϊεβ ἴῃ επὶ ἴο Ῥεασ νυ π688 
δηᾷ ἴο Ῥεᾶσ ἴῃ οοπβεάυεποεβ οἵ {πεὶς νἱῖ- 
Ὧε88. ὙὨῚβ νἱοΐογυ οὐ βαγίδ ἀδρεηάβ οα 
ΟἸγίβι᾽ δ ὑσγενίουϑ ἀείδας οἵ ενὶϊ π᾿ τ86 
ὍΡΡεῖ τνοτ]ὰ (Οοἱ. ἰΐ. 15; ο΄ ἀῦονε οὐ ἴϊ. 
1ο, 4180 χχὶ. 8) νι ἢ ἐογπιεὰ 118 μεδά- 
αυδτίετβ. 

γες. 1:2. εὐφραίνεσθε, ο΄. (πε Ἐργρείδῃ 
Ἀγτῖη ἴῃ ποποὺγ οὗ Εᾶ, ἴδε βυη-γοά: 
“ἘΔ δίῃ αυε!]εὰ δὲ8. ἱτπηρίουβ ἔοεβ, δεᾶ- 
νεῃ σεϊοίςεβ, δαγί ἢ ἰβ ἀεἰϊρῃιεά".---οὐαὶ 
κιτλ. Ταΐβ ἀεβρεσζαῖς δηὰ ͵δβὶ εβοσὶ οὗ 
ϑαίΐδῃ 18. ἃ φοπιγηοῃ ἀροζαί ρας ξεδίυγε 
(ς΄. 4.6.» 4 Ἐδβά. χί!. τ6 {.; Αρ. Βασ. 
Χχνἱ!. 3, ΧΙΊ. 1, Ιχχν. 5; Μαικ χίϊὶ. 21; 
ΤΠ ά. χν!.), πιο ]οδπ ἰάδεπιβεβ Ἰδῖος 
νυ τὰς [πιρετγία] οὐ]ῖυβ. 

Τὰς ἀταροπβ ρυζϑυὶϊξ οὗ ἴῃ ννοπιᾶῃ 
(13-17) τεβπιεθ δηᾶ ἐχρδηάβ ἴῃς πἰπὶ οὗ 
νοσ. 6. 

γες. 14. “Τῇῆοε ἴνο ψἱηρβ οὗ ἃ ἢυρε 
ετϊβοη-νυϊατε" (τοῦ εἰἴποῦ ρεπετγίς ἂσ- 
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εδιζον δ, εἰς τὸν τόπον αὐτῆς, "ὅπου τρέφεται "ἐκεῖ καιρὸν καὶ ᾿ καιροὺς 

ΓΉΝΝΙ καὶ ἥμισυ καιροῦ " ἀπὸ προσώπου τοῦ ὄφεως. 15. καὶ ἔβαλεν 
χἶ. τς ὁ ὄφις ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ ὀπίσω τῆς γυναικὸς ὕδωρ ὡς ποταμόν, 
ΟΜιΩ. 4. ἵνα αὐτὴν " ποταμοφόρητον ποιήσῃ. 16. καὶ ἐβοήθησεν ἡ γῆ τῇ 
ΟΝ γυναικί, καὶ ἤνοιξεν ἧ γῆ τὸ στόμα αὐτῆς καὶ κατέπιε τὸν ποταμὸν 
(ΠΣ ὃν ἔβαλεν ὁ δράκων ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ. 17. καὶ "ὠργίσθη ὁ 
ὩΡῺ) δράκων ἐπὶ τῇ γυναικί, καὶ ἀπῆλθε " ποιῆσαι "πόλεμον μετὰ τῶν 
ἔγοτλ", λοιπῶν τοῦ σπέρματος αὐτῆς, τῶν " τηρούντων τὰς ἐντολὰς τοῦ θεοῦ 

). “Τὸ ξεὶ δες σνσορὶ ΔΌΤΔΥ Ὁ ἴ86 βίσεδσι" 8 

Υ ἄπ. λεγ. ᾿ δεν μἤ 

δ καὶ 5 ἐχόντων τὴν μαρτυρίαν Ἰησοῦ. 
ἐποίησεν ᾿ 
τε ὰἀπόερσεν (ξεγοξ. οἡ Π|αά, νἱὶ. 
“πγῃχοὰ «τοί ". χχί. 7. 
ἐϊ. 22, 24, τ Όος. νἱΐ. το. 

τίοϊθ, οσ ἃ Ηενγαίβαι, οὐ πιοσε ᾿ἰ κεν δῇ 
δἰ!υδίου το τδς τιγιμοϊορίςαὶ θαβὶ8). [ἢ 
ττδάϊίοπαὶ ταγι ποίου ἴδε εαρὶε ορ- 
Ῥοβεὰ δηὰ τιν απο τεῖθι βεῖροπε αἱ ἷὰ 
ἐπίδβ (ς7. τεῆ.). [ἢ τᾶς τίδη τὰ 

με ὅς τὰς τακιδά ἐμά οἵ [ἰδἷ8 
(Ηδιμοῖ). ΑὩΥ δἰυβίοη ἴο 18γ86}᾽ 8 ἀε- 
Ἰίνεταπος (48 ἰπ Εχοά. χίχ. 4; Πευῖ. χχχίϊ. 
τ} 18 αἱ Ὀεβῖ βεοοηάλτγυ. 

ΕἼ. 15. Αποῖδμοσ ταγϊποϊορίςαὶ τηεῖδ- 
Ῥδοσ ἔοσ ρεζβεουκίοῃ οσ ρεγβεουίοσβ, [κα 
“ξοεσεηῖδ οὗ Βεῖϊϊαὶ ̓" (8. χνὶϊϊ. 4). Α8 ἴᾷς 
Ῥτίπηδεναὶ ἀγάροη νγᾺ8 Τγθαυεπ] ἃ 5868- 
τηοηδίετ, το Τίδηχαὶ οπιναγὰβ, δἰ8 οοη- 
Ὡσχίοη νι τναῖεσ (οὐ. οὐ νἱϊϊ. Σ0) ννᾶ8 
ἃ πδῖυσγαὶ ἀενείορπιεπὶ ἱπ ἀποίςεηϊ (ς. 
Ῥαυβδη. νΥ. 43 () δἀπὰ ενεη ϑεπλεῖς (4. δ.» 
Ρβ. ᾿χχὶν. 4; Εζοῖς. χχῖχ., χχχὶὶ.) 1ἰτασαῖαγε. 
Τῆς βεγρεηῖ ἰῇ ἴδε τἰνες ννᾶβ, ἴοσ Ζοσο- 
δϑιγίδηβ, ἃ ογελίίοῃ οὗ ἴδε εν] βρίσις 
(ψεπά. ἰ. 3). 

Ψψει. 16. Τῆε ἀγαροη ἰβ υπεχρεοίςεάϊν 
δαηῆοὰ Ὁγ (δε ἰτέα, ἡ 8ἃ8 ἴδε ννοπΊΠ᾿ Β 
ΑἸ1γ, νυ μῖο ἢ δυνά! ]οννΒ [ἢ Ρεγβεουΐοσβ {Κα 
Κογδῃ, θαΐμδη, ἀπά Αδίγαπι (Ναπι. χνὶ. 
30-32). ΤΕῖΐβ επϊρτηδιὶς ἀεῖδι] 8848 ποὶ 
γεῖ δε ρδγαὶ εἰς ἔγοπι [εὐνῖδῃ Οὐ δασὶν 
Ὀρταμλα ἰτεταῖαγε, οἷν Ῥγοέευ. αεοδὲ, 22 
οἰϊεά ὃὈγ 86] , 7.9) ἰδ Ἔνθ τῇοσζε σὰ - 
Ὡς ἾΑ 4 Ἐπὰ χις, 44. ῬτοῦΔΌΙΥ ἱΐννα8 
τεϊαίπεά ἔγοπι ἰῃς δβέγοϊορίοδὶ βεϊίηρ οὗἁ 
τἰῃς οτἰρίπαὶ ταγίμ: Οεῖοβ, ἴδε δαυδῖῖς 
ἀγάσοη οὗ ἴδε βουΐπεγῃ μεᾶνδηβ, νι ϊοἢ 
Δϑίσο ορίοδ!ν ἰβ 4 νγδίεσυ τερίοῃ, ςαβῖδ 
ἤοτι ἢ τῆς τίνος οὔ Εσίάδηοβ, νος ἰ8 
ΒΔ] οννοὰ ὑρ ἴῃ {πε ζοάϊφο ἃ8 ἰΐ ἤοννβ 
ἄονπ ἴπε πεάνβῃβ ἱπίο ἴῆς ὑπάδγινοιἁ. 

νεῖ. 17. Τῆς Ῥαβῆεὰ δάνεσβδτυ ποῦν 
νϊάεη8 18 βρῆεσε οὗ ορεσζαϊϊοηβ.---τιὰλ. δῃ 
δροςαϊυριςς ἰετπὶ -Ξ ἰῆς ἀἀεγεϊεέῥέ οἵ γα- 
ἐξεία οὗ 4 Ἐβάτγαβ (εΐ. ΝοῖΖ, 310. ὙΤδεβε 
τεργεβεηῖ ἴο ἴῃς ΟὨτίβείδη εἀϊίος δες βοδῖ- 
τετεὰ ΟἩγίβείδηβ ἴῃ τῆς Ἐπιρίτα ; ὃὉγ δάά- 
ἱπρ τηϊ8 νεῖβε (οσ δὲ ἰεδϑδί καὶ ἐχ. .. . 
Ἰησοῦ) ἴο {πε βουζος, δες ρᾶνεβ ἴῆε ΨΑΥ 

. 4 ]ΌΒῃ 1, 4. 13; δίβο σ Ῥεῖ. ἱ. 1.2, ἰν. 12 ἵ. 
ἃ νΐ. ο, χἰν. 12, χίχ. 1ο, εἰς. 

. ν πὶ, 18- 
τι ]οδὴ ἰΐ. 3, 

ἔοσ ἴδς ο] ον πρ βαρὰ οἵ χίϊὶ. ννϑῖο ἢ ἀε- 
Ῥίοιβ τὰς {τγίηρ δἰϊυδίίοη οὗὁἨ ΟὨτγ βεῖαπβ 
ἐχροβεὰ ἴο ἴδε αδἴίδοκ οὗ ἐἰξς ἀενὶ] 8 ἀ6- 
Ῥυζίε5. Τῆς ἄἀεν!] Κεερβ Ὠἰπιβεῖῖ ἰπ τπς 
δαοκρτουηά, Ηδ ννοσκβ βυδεῖγ τΒτουρὮ 
ἴδε Κοχηδπ ροννεῖ. Τἢΐβ οπβεῖ οὐ ἴδε 
ἑαϊτἢ ἀπά ἐδλιπέ!πεβ8 οὗ ΟἩ τ βείδῃβ ὈῪ ἴδ ς 
εηΐογοεσηεηὶ οἵ ἴδε [τηρεγίαὶ οὐ 15 
νἱνιαγν ἀεϊ!πεαιεἃ ἱπ Ερ. 1υχὰ. ἩΕΙΓὮ 
ἱποίἀδπίδιν πιεπθίοπβ {πε ἐχρεγίεποε οὗ 
ΒΙΌ] 1.58 τυ δο, {κα Ογαηπλεσ, γερεηιεὰ οὗ ἃ 
τεςδηϊδιίοη. “Ἴἢε ἄεν!!, τδϊπκίηρ Βς 
δὰ αἰγοδᾶν βυγδουνεὰ ὑρ Β., οἱς οὗ 
ἴδοβε ννῆο διὰ ἀεηίοά ΟἾσιβε, ἀεβίσοά τὸ 
σοπάεπιη δες ἔωσίδει ὉΥ πηεδηβ οὗ δ)]25- 
ῬΏεπιΥ, δηὰ Ὀγουρῆς ες ἴο ἴδε ἰογίυτε 
[2.6... 10 οτάες ἴο ἴογος ἔλίβδβε δοουβδιίουβ 
ἴτοπι Βεῖ [108]. . .. Βυϊ 8δε, τεηχπάεα ΒΥ 
δες Ῥγεβεηὶ δηρυ ίβῃ οἵ ἴδε εἴεγηδλὶ ρυπίβῃ- 
τηεηὶ ἰπ αεδεηηδ [ο΄ Αρος. χίν. ο 1.1, οοη- 
τδάϊοιεά ἴδε ΙΑ βρῃεπιοιβ βἰαπάεγεσβ, 
ςοηΐεβϑοά μούβαῖῦ ἃ Ομ βιίδη, δπᾶὰ ννᾶβ 
λάδεὰ το τῇς οτάεγ οὗ ἔδε πιαγίντβ.᾽" 
ΒΙιαπάϊπα, ἴδε Βεγοίς ἰανε-ρίσὶ, βυγνίνεά 
βδνεσαὶ Ἴςοηῆϊοιϊβ ἵνα γι! τῷ μὲν 
σκόλιῷ ὄφει ἀπαραίτητον ποιήσῃ τὴν 

κῆν. 
Ὑπε Κεγποῖς οὗ (δε βἰτυδιίοη πίηϊεά 

ἱπ χίϊ. 17 ἢ. ἰβ βίγυοὶς ἰῃ χίϊ. 2, Τὴφ 
ἀγάροπ ὯΔ8 ρίνοῃ ἀΐς αμέλογὶἐγ ἰο ἐλ 
δεαξὶ ; ναι αοὐ᾽Β ρϑορῖε βᾶνεὲ πον ἴο 
οοπίεπά νυ ἰβ πὸ ἰοηρες ἴῃς ΟΟΤ. 
ϑδίδῃ τῃϑσεῖν (χὶϊ. 9, το) Ὀὰὶ δῖ8 ρονεσίαϊ 
δηὰ βεάυςείνε ἀεϊεραῖε οη εἀγίῃ. [Ι͂ἢ ἴδε 
Ιταρετίδὶ οὐἱυῦβ τς ΟὨτγίβιίδη ργορδεῖ 
ςου]ά β6ὲ ποιϊῃίπρ Ἔἐχοθρὲ ἃ βυργεπιε δηὰ 
ἀϊδθοϊ σα! ϑυδεῖε πιάπόσυντε οἵ ϑαίΐδῃ 
Ἠἰπιβοῖῖ (οἷ οα χίϊϊ. Σ ἀπά 5). ΤδἊ 
Ῥαηίεἰϊς Ῥγορῆθου 'νᾶ8 δὲ ἰαϑδὲ οἡ τϑςε 
νεγρε οἵ ἔυππιεπε ! Μυιμοϊορίςα! δπὰ 
Τοβιλοϊορίοδὶ οἰαπιθηῖβ (5. Ο. 360 ἢ) 
Ψετα δἰγεδλάν ργεβεηὶΐ ἴῃ τε Ῥδηίεϊὶς 
τεδάϊοη, ας ἐπα Ῥσορμεῖ (ογ ἴδε ϑουγος 
ΜΙ Βε εἀϊ8) ἐβαδμριεά ἴδετλ ἴο τδς 
Ηἰδιοτίςαὶ εἰξαδείοπ οτεαιεὰ ὃν ἴδε ἐχ- 
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18. Καὶ " ἐστάθην ἐπὶ τὴν ἄμμον τῆς θαλάσσης, ΧΙΠ]. τ. καὶ θυ ἔστ, 

εἶδον ἐκ τῆς θαλάσσης θηρίον ἀναβαῖνον, ἔχον κέρατα δέκα καὶ ἰρε υϑϑοο. 
κεφαλὰς ἑπτά, καὶ ἐπὶ τῶν κεράτων αὐτοῦ δέκα διαδήματα, καὶ Ρ ἔτι ᾿ὰ ΤΟΙῚ 

ἐπὶ τὰς κεφαλὰς αὐτοῦ "ὀνόματα βλασφημίας. 2. καὶ τὸ θηρίον κδ΄ 
ὃ εἶδον ἣν " ὅμοιον " παρδάλει, καὶ οἱ πόδες αὐτοῦ ὡς “ ἄρκου, καὶ “ ΣΟΙ 
τὸ στόμα αὐτοῦ ὡς στόμα λέοντος. "καὶ ἔδωκεν αὐτῷ ὁ δράκων δ τ: 
τὴν δύναμιν αὐτοῦ καὶ τὸν θρόνον αὐτοῦ καὶ ἐξουσίαν μεγάλην. ὀοιαρὸ 

3. καὶ ἐμίαν ἐκ τῶν κεφαλῶν αὐτοῦ ὡς ἐσφαγμένην εἰς θάνατον: τῆν 
τάγμα. 

ῳ΄. ΝΝίΩ. 5, 31, Ηεἰδίηκ, 21-24. ε Ῥδῃ. νὶὰ. 6, ῳ(. Μαῖι. ἐ], 8, 9, εἴς. 

1 Ἐοτ ἐσταθην (ΡΟ, Με., 5.. εἰς., Αηά,, Ατείι. 50 Τὶ. ΑἹ., 5. αν άβοῃ, Ενν., Βδπιβαν, 
Βείρψεβ, αυηκεὶῖ, 1. ἮΝ εἶβ8, Β8., Β]., εἴς.), [νᾶςΒ., Τε., Ὀδβιε., Ἡοΐ., ΝΗ, Δ. (ρ. 5). 
8νν»., ΗοϊιΖ., Ηἰσβοδῖ, τεδὰ ἐσταθη (ΝΑῸ, 87, 92, νᾷ.» Ατη., Αεἴῃ., ὅϑρες., Ηδυτω., 
Τίς.), 48 ἱξ τὰς ἀσαροη δνναϊἰε [δε γῖβε οἵ ἴς Ῥεδβδί. Βυϊῖ οὗἉ [Πῖ8 ἴποσε ἰδ πο Πίπὶ 
ἰῃ τῆς ςοηϊεχί. Α πδνν βίασι 18 τηδάς δεγε, ἀηὰ ψνμδὶ ἐΟ]]οννβΒ ἰδ (ΠΠΠ|κὸ χὶ!.} ἃ Ρεῖ- 
ΒΟΏΔΙ νἱδίοῃ οἵ ἴπε6 Βεὲσ ψνῆο ἰ8β ποὺν ἀεδαϊπρ ἢ Ργεδεηι- ἀν δοίυ δ᾽ εἴ ε8. Υ̓Ὰ 
νδιίδπι βεοπὶβ ἄυε ἴο δὴ οσοπεουβ διϊεηρίὶ ἴο ἄξερεη ἴδε ςοπεπυϊν οὗ ἴδε ἴννο 
Ὁτᾶς 68 (ννϊοἢ ἰβ ἐχρεββεά ἴῃ χὶΐ. 1γα δηά χίϊὶ, 26). 

Ρεείαιίοη οὗ Νετο᾽ Β τεΐυσῃ ἔτοτη [Ὡς υπᾶες 
νροσ  ἁ ἀπ ἐδε εηξογοεπχεηὶ οἵ τς [πιρετίδὶ 
ουὐυ8. Εογ δε Βγροιβαβίβ οὗ ἃ Οδ᾽ρυϊΔ- 
δουτοε ἰπ [ἢϊ8 Ἑςδαρίεσ, οὐ [πιτοά ὶ 6. 

χὶϊ, τδ- χὶϊ!, χϑ: τῆς οὗ ἴδε ννογγδῃ 
πᾶ (δς τεὰ ἀγαροη (4 ννᾶσ ἰπ βεανεῃ) ἴβ 
Το Ποννεὰ Ὁγ {πε βαρὰ οὗ ἴδε ἔννο τῃοηβέεσβ 
ἴτοπι βεᾶ δηὰ ἰδῃηὰ (ἃ ννὰσ οὐ δασίἢ), ἡ, 
νὰ δὲ ἀγάροπ, ἕοτπι ἃ {τὶ υτηνίσαῖς οὗ 
εν]. Εἰἶγβε (χίϊ, σ8-χὶ!]. το) ἴδε τπηοηβῖεῦ 
ποτὰ ἴδε 568, ἐ.6., [ἃς οπιδη Ετωρίγε. 

νεῖ. 18. Τα βοεῆα ἰβ διε 8εᾶ-8ῆοζαε, 
ἐκ Ἀἀγῤῥοϊλεοί, οὗ τε Μεάϊιετσαπεδη 
(δλδάο, Ι00 δ, 11 «, εἰἴς.), ἐ.5., ἴδε 

εδῖ, 186 ψγΠο]ε ρᾶββαψε Ῥείη πιοάε]εὰ 
οὐ Ἀδῃ. νἱϊ. 2, 3, 7, 8, 190-27, ᾿γδεζα ἴῃς 
ΒίΟΙΙΩΥ 8εὰ ἔογτὰ νοῦ ἴπς πιοπδίειβ 
Ἔπιεσζε ἰ8 ἰἢς ννοτ ἃ οὗ παιίοηβ (οὗ. 4 Εϑ8ά, 
χί. τ: εοςα δϑοεηάεραιϊ ἀξ τηλγὶ δαιΐα, 
8180 χίϊ!. 1). 

ΟΠΆΡΤΕΕΒ ΧΙΠ.---Ν ες. τ. Ηἱἰϊβ ἴεῃ 
Βογη8 ἤτϑε ὈεσοπΊε νἱ δἰ δ]6. ὙῆῈ ῥσορδεῖ 
828 βῃϊδεά τῆς ἀϊδάεπηβ ἕτοτι τε μεδάβ 
ἴο ἰδ Ποτῃβ (Πογεῦυ δἰἰεσίηρ {πεὶς πυπι- 
Ὅετ, οὗ περεβϑί(γ), βίπος δε υνίβῃεβ ἴὸ 
ϑίδπιρ ἴδε μεδάβ (ἰ.6., ἴδε Κοπίδῃ ετὰ- 
Ῥεῖοῖβ, ο΄. 51:0. Οὐ. ἰἰ, τ7)6; Τας. Απηπ. 
χν. 47) Ψψι τμς ὈΙΑΒρβαπιουῦβ πδπι68. 
Ηξεπος ἔπε ἴεῃ Βογῃβ (βυςςεββίνε πιοη- 
ΔΙΟΝΒ ἰῃ τῆς Τδηίϊεϊὶς οσδοΐθ) ἅγα βρεῖ- 
Βυουβ δεῖε, εχοερὲ ἂἃβ ἂπ διςμαῖς, 
Ρίοϊοτίαι ἀδίῖδὶ! ἱπ τὰς βκείοῃῃΒ οὐ 1818 
Ῥοϊγοθρμαίουβ γαῖα. ϑυοῃ ρτοίεβαυς, 
φοτηροβίία τηοηβίεβ γεσῈ ΤΑΊ] ἤσυτεβ 
ἴῃ Ῥετιβίδη δπὰ Βαυγίοηΐδη πιγίμοίορυ. 
Τῆς ὈΪΑΒρΒεσιοιβ ἰἰἶς οὗ ἀῤσης, αββυτηθᾶ 
ὃν ἴδε επρεσοσβ βίηος Οςίανίδπ (Αυραθ- 
τι -- σεβαστός) 828 Δ δΒεπιί-βδοσεὰ {{|ςῸ, 

ἱρὰ δβυρετυσδη οἶδίπιθ ννὩο ἢ 
ϑῃοοκοά [πε ρίουβ (δεἰϊῃρβ οὗ [ενν8 δᾶ 
ΟΠ τί βείδηβ δἰῖκε. 80 ἀϊἱὰά θεός δπὰ θεοῦ 
υἱός νϊοῃ, δ8 ἴδε ἱπβογίριϊοπβ ῥτονς, 
ψνεῖα ἔγεεῖν ἀρρ ἰθ το ἴῃς ἐπιρεσζοσβ, ἔγοηι 
Αὐυρυδίαβ οηνγαγάβ, ΤῊς ἱπιρετίαὶ βυβίθσι, 
εδρεςῖδιν ἢ ἐϊ8 ἀετηδηὰ ἔοσ ἱπιρεσίαὶ 
τυ σβηΐρ, ἀρρεασεὰ πε επηδοάϊπγεηι οὗ ἱτ- 
τανεζεῆςα δηὰ ρτοίδης ἱηξατυλιίοη (νεσ. 6). 
ΤΗΐβ οαἱπὶ υδυτραϊοη οὗ ἀϊνίπε Ποποῦτϑ 
νγᾺ8 ἱπεχρ σῦς ἐχοαρὶ οἡ ἴδ 6 βυρροϑβί- 
εἰοπ (νεσ. 2) ἴμαῖ πε ετηρίγε νν88 ἃ ἴοοἱ οὗ 
ἀρεπῖ οὗ ἴῃς ἀεν!] Πίπιβοῖῖ, Μυςῇ παὰ 
Βαρρεπαβά βίπος Ρδυ] ντοῖς Εοηι. χἰϊ. 1- 
6, δῃηὰ Ἔνεη βίπος Αβδίδιις ΟἩ τ βιίδηβ πδὰ 
τεροεϊνοά [πες σουπδεὶ οὔτ Ρεῖετ ἰΐ, 13 ἴ. 

γες. 2. Τα επιρῖγε  ακλεύξι ὉΡ 411 τῆς 
οῬηποχίουβ αι εῖεβ οἱ ἁ 5γϑ61᾽8 ἔογπηεσ 
Ορρσεββοζβ: ογδῖς, ἰυ8ὲ οὗ δίοοδ, δηὰ 
νιοίουϑ ἐηεῖρυ. Ηξεηςς ἴῃς σοπιδίηδίοπμ 
οὗ ιταἰῖβ ἔτοσῃ Πδηΐε 5 ἴουσ δεδδβίβ: ζεπε- 
τὰ ἀρρεᾶγαπος δαὶ οὗ 4 ἤετος ραηΐδεσ, 
ἔεει {κε ἃ Ῥεδγβ (͵.ἐ., ρΙπιῖρταά 6), ̓αννβ 
κε ἃ 11οπ᾿8 (οὔ ἀενουσίηρ βίσεηρι!)---ἃ 
Ῥαϊεβεϊηίδη (Η 8. χίτ!. 7, 8) ρίςίυτε οὗ ἃ 

οὶ Ὀελδί οὗ ὑσευ, ταρίηρ δπά τᾶνεη- 
ἴηρ, δείοτς Ψῇοπὶ ἴδε σπυτοῖ, {κὸ Ὀτγ- 
ἄδῃ᾽Β τὴν! κ- νμῖῖα ΗΙηα, “τννᾶβ οἔϊεη ἑοσοθὰ 
ἴο γ, Απὰ ἀοουλ᾽ ἁ ἴο ἀεαῖδ, ᾿πουρὰ ἔαϊεὰ 
ποῖ ἴο ἀϊς᾽".---καὶ ἔδωκεν κιτιλ., ςοπηεοῖ- 
ἱπρ τῆς επιρίγε ἢ τς ἀγαροη οὗ χίϊ. 
δη βιαπιρίηρ ἰξ 88 ϑαίϊδηϊς (ς΄. 1υυεΐκεη, 
42 ἴ. ; ΝΝεϊῃεῖ, 11- 12), 88 ἃ ννεϊγά δηὰ νὰ 
τηεβδίδῃ οὗ ἴδε ἄεν!] οπ φαγί. 

νεῖ. 3. Ὅς ρτορῃεῖ βεεδ ἰῃ ἴδε Ἂπὶ- 
Ρίτε δῇ εχίγδοσζάιπαγυ νἱ 8} Ὺ νυ ὨΙΟἢ δά 8 
ἴο ἐϊ8 ἑαϑοϊπαϊίου. Πἰβαβίεγβ νυ ἢ ψουἹὰ 
ϑυδῆος ἴὸ τυΐϊη δὴ ογάϊπασυ βιδᾶῖε, ἱεᾶνε 
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εἰ... 18ὲ ᾽καὶ ἡ πληγὴ τοῦ θανάτου ὅ αὐτοῦ ἐθεραπεύθη, καὶ " ἐθαυμάσθη 
ἐδροιοὰ ὅλη ἡ γῆ " ὀπίσω τοῦ θηρίου. 4. καὶ προσεκύνησαν ' τῷ δράκοντι 
Υ μίαν ΟΥἮὮ 

ἰᾶε δεδδι. ὅτι ἔδωκεν τὴν ἐξουσίαν τῷ θηρίῳ, καὶ προσεκύνησαν τῷ θηρίῳ 
Β χνὶϊ. 8; 

λέγοντες, 
ξομεῖς, π ΤΕ 
“χρη “τίς δ ὅμοιος τῷ θηρίῳ ; 

προς “ καὶ τίς δύναται πολεμῆσαι μετ᾽ αὐτοῦ ; " 
Φ }ΟῸ ς. καὶ ἐδόθη αὐτῷ στόμα ' χαλοῦν μεγάλα καὶ βλάσφημα “ 
δα πὶ καὶ ἐδόθη αὐτῷ ἐξουσία " ποιῆσαι μῆνας " τεσσαράκοντα 

αἰ γβτιο. δύο- 
Άρατι τς 6. καὶ ἤνοιξε τὸ στόμα αὐτοῦ εἰς βλασφημίας πρὸς τὸν θεόν, 

νεζβε, προσκ. ἴῃ Αρος. ἰδἴκοβ με ἀδιϊνο ΟὩἷν νεῖ αοά ος (χίχ. το). Κ χυῖϊ!. 1:8, Εχοά. χν. 
1 ΟἹ. ΓῊ οἷ!. 6, 4 Ἐπά. χὶ. 43, Ρε. χὶϊ. 

νοι ο 
αχ, [υἀ. νὶ. 2, ῬΕ. οχὶϊὶ, 5, εἰς. , Ἐπ. ν. 4, χονϊ. γ.8, εἰ. . 

τῷ τότ Ὅλη. νἱϊϊ. 12, 24, χὶ. 28, 30, 32: ργεζω. Ηεῦ. υδε -- “ ἐχεζοίδε Ρεδς θα" (ἰπίσδηβ.), ναὶ 
ἐξ. Ὡοὶ μῆνας (748. ἷν. 13). Ὁ Χὶ. 2. 

ΤΈΟσ τὸ θηριον (Α 79, Απάκβ, νν8., ΝΝῊ πιδιρ., Β8β.) τεδά τω θηριω (ΟΡΟ, εἰς., 
Απάς, Ατεῖμ., οἀά.). [Ὑπὲ δος. ἰβ οοηξοτπιεὰ ἴο βεηεσαὶ ὑδᾶρε οὗ προσκ. τ 
θηριον, 8ες νεῖ. 8, 12, χίν. 9, 1Ι, χχ. 4. 

3 ελά βλασφημα Α, 12, 28, 34, 35, 47ν 79. 87, Απά,, εἰς. (Ἰὰς. ΑἹ. νν 8.) : (δε 
ἰάϊοτηδεῖς μα ρβιῤα νειὰ Ὀεεη εϑεὶν Ἰπιρτονεὰ ὃν ἴῃς δάἀά!τίοη οἵ ο θελει (4) οΥ πολε- 
μον (0, Απάς, Ατειῖδ.), απὰ Νδῦεσ οοπ). σημεια ποιησαι. 

Ἐοπις 85 βίσοπρ 88 Ἔνεζ, ἴπδηκβ ἴο Πεγ 
τ λγνο! οι τεουρεγαῖίνε ροννεσ. Τῆς Δ]- 
Ἰαβίοῃ ἰ8 ποῖ ἴο ἔπε τηυγάες οὗ σβεβᾶσ (80 
4.6.. Βτυδβίοη, αυηκεῖ, Ῥογίεσ), ποῦ ἴο 
ἴδε 1ΠΠπε88 οὗ Οαϊρυΐα (ϑριτ4}, Ὀυς (80 
Ὀὐδιετάϊεςκ, Ο. Ηοϊιζθδπη, Β. ὙΝν εἰββ, 
εἴς.) ἴο τς τεττ 6 σοπνυ βίοπβ νυ Ὠϊ ἢ ἴῃ 
69 Α.Ὁ. Βῆοοκ (π6 εγῃρίγα ἴο [18 ἐουπάδ- 
τίομβ (Τας. Η δέ. ἰ. τ1)ὴ. Νετοβ ἀβαδῖῃ, 
ψἢ τῆς ὈΙοοάν ἱπιεγτεεηαπι δἴϊοσ ἢ, ννᾶ8 
ἃ ουπά ἴο ἰῃς ϑίδϊε, ἔτοπι ὑνϊοὮ ᾿ξ ΟΠὨΪΥ 
τεοονετεὰ υηάε Νεβραβίδη. [τ {1811εά 
τῆς ττάϊείοη οὗ ἴδε ψουπάεά πελά (Πδη. 
νἱ. 8). 850 4 Εδβά. χίϊ. 18 (ψνμβεζς τῃε 
ΒΆπιε Οὐ 818 "18 ῃοϊ6 4) “ Ροβὲ ἱεπιρὺβ σερηὶ 
118 [ἐ.6.,) Νδτο᾽ 8] παβοεηΐυσ οοπίεηξοηεβ 
ΠοΩ τηοάϊοδε δὲ ρεγιοαρίταγ υὲ οδάδι εἰ 
ποη οδάειϊ ἴυης, 56 ἰἰδγὰπὶ σοηδβιαεΐυγ 
ἴῃ βυσπὶ ἱπιείαπι "; 80 ϑυεῖ. Κεςῤ. 1 
Δηά ]οβερῇ. Βεἰΐ. ἵν. 11, 5, νἱΐ. 4,2 (Εοτμε 
υὑπεχροοίδαϊν τοβουδὰ ἔγοπι γαΐη ὉΥ Ν᾽ 68- 
Ῥαβίϑδη᾽ 5 δοςεββίοῃ). Τς νἱτα! Ὑ οὗὨ ἴδε 
Ῥᾶρϑῃ εἴηρίσε, ϑῆοννῃ ἴῃ (δἰ8 Ρονγεσ οὗ 
τρμαηε ἰϊ8ε1 ἢ δες ἴδε τενοίϊυξιοη, ΟΠΪΥ 
λάδεὰ ἴο ἰξβ ῥγεϑῖξε. Τῆς ἱπέδιυδιίοη 
οὗ ἸΙογαῖτν, ἐχργεββίπρ ἰἴ8ε1 Ὁ ἴπ πε ὑνοσβμὶρ 
οὗ ἴλε δπιρετοσ 48 ἴπε ρεγζβοπδὶ Ἔπιροάϊ- 
πιοηῖ οὗ {πὲ επιρῖγε, ὅταν νοσβε δηά 
ψοσβα. Α οομῃρασίϑοη οὗ 3 ἃ υυϊτῇ 12 (εἶ. 
18) βῆονβ, βονενεζ, ἃ ξυγί πε δι]υβίοῃ, 
υἱξ., ἴο τἰῆε Νεῖο τεάινίνιβ Ὀεϊε (οὐ. 
Ιπιτοὰ. 8 5). Τηΐβ ἰβ ποῖ ἀενεϊορεὰ 
ὉΔΕῚ χνῖϊ., Ὀυϊ αἰγεδὰν ἴῃς Ὀεδβὲ ἰβ ενὶ- 
ἀεπεῖν ἰἀεπεϊβεὰ ἰῃ 4 βεῆϑὲ υνἱἢ οης οὗ 
ἰϊ8 πεδάβ, νῇο ἰβ ἃ ἰγανεϑίυ (3 ὦ -Ξ- ν. 6) 
οὗ ἴῃς [ἀτπλῦ, ἐ.6., δὴ δηεςτιϑε. Τῆς 
ςοπίεχιὶ ψννουϊά οετιδιπὶν τοδᾶ αυϊῖς πδίυγ- 

ΑΙ νους 3 ὦ, αὶ ἴξ 18 ἱπιρί!οὰ ἱπ 12 
(ἀπά 18), αηὰ ποης οὗ ἴδε πυπιεγουβ δῖ- 
τοτηρίβ ἴο ἀπδῖγβε ἴπε σμδρίοεγ ἰηῖο δβουγος 
δηὰ τενίβίοῃ ἰβ οὗἩ δὴν ννεϊῆϊ, ἰπ νίενν οὗ 
τὴς. ρεπεγαὶ βίγϊε ἀπά οδασγδοιεσίβιςβ. 
ΤΏ εδε ἱπάϊςαϊς τῆς δυϊδοτβ οὐνπ παπᾶ. 
Ἐνεη ἴπε ἰγαηϑβί ιίοη-Βυροίπεβὶβ (6... 
Βευβίοη, αυηκεῖ) Ιεδάβ το ἀγοιίγαγυ μαπά- 
Ἰΐπρ. 86:6 Ιπίτοά. 8 6. 

ψεσ. 4. ΑΙ τπδὲ δαὰ ἐγαπβρίγοά--- 
Νετοβ οὐνὴ ἀδδίβ Πιεγαϊ ἀϊηρ ἃ τείΐυγῃ, 
δηὰ τπε οΟ]ἀρβε οὗ δίβ ἀγπδαϑίν ργονίπσ 
το ἔδίδ! δῖον ἴο ἴῃς ετηρίτε---δὰ βαρ Ὺ 
ρρταηάϊβεὰ τῃς ἱπἤυεηςε οὗ Εοπε. Τῆς 
Οδεβαύ-ουε Μοῦ οδδγαοίεσίβεά ἰτ ἰδ 
ἀυδθεὰ 4 ννοσβῃΐρ οὔ ϑαίδη Ὁγ ἴδε ἱπ- 
ἀϊρπαπὶ ργορῆει. Τῆς γτηη ἴο ἴδε ἰη- 
ςοπιραγαῦϊες δπὰ ἰηνίποϊδ!ς Ὀεδδὲ ἰδ ἃ 
Ῥαιοάυν οἵ ΟἿ. γπιπ ἰο αοὰ. [π πε 
Το] οννίτρ ἀεβοτιρείοη (νν. 5-8) νο ἰγαὶτβ 
ἃτε Ὀ]Ϊοεηἀεάᾶ: ἰπβοίεπε ὈΙΑβρῃοπν τονγαγάβ 
Οοά «ἀπά αἰπιοβὲ ἰγγεβίϑει δες ρονγεῖβ οὗ 
βεδυςείοπ ονοῖ πιεη. Βοῖξδ ἂζὲ δάδριοὰ 
ἔτοτα ἴδε οἰδββίοδὶ βκεῖςβ οἵ Απεοοδυδ 
Ἐρίρῃαπεβ (πη Ὀδη. νίϊ. 8, 20, 25, χίΐ. 7), 
τῆς Ρεοίοίγρε οὗ τπαὶ δης-ἀνίπε ἔοτος 
ψνοβε οἰϊπιαχ δά Ὀδθ σοδομοᾶ, 4858 (ὃς 
Ῥιόρβεῖ Βεϊίενεά, ἰπ τῆς ἀϊνίης ῥτγείεη- 
βίοηϑ οὗ [πε Οδεβᾶγβ. 

Μετ. 5. “Βὶρ δηᾶ δἰδβρμεπιοῦβ (οσ 
δϑυδῖίνε; 2 Ῥεῖες ἰΐ. στὴ 'νοσάβ." 80 
Αροο. Βαγ. ᾿ἰχνὶϊ. 7: “βυγρεὶ τεχ Βδδυ- 
Ἰοπΐβ 4φυΐ ἀεβέγυχὶς ἤσης ϑίοπειῃ εἰ ρἱοσίδ- 
Ὀέτυτ βυρεσ ρορυΐο εἰ Ἰοφαείυς τηᾶρτιᾶ ἴῃ 
οοτάε βυ0 οογαπὶ ΑἸ εἰβδίπιο "". 

νεῖ. 6. Τῆς ἀδγυβ οὗ Απιίοοδυβ (ΠΏ δη. 
νἱἱἱ, το-12) πᾶνε γτεϊυγηθᾶ. Οτ ἴδε οἰαἰπιδ 
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βλασφημῆσαι τὸ ὄνομα αὐτοῦ καὶ τὴν σκηνὴν αὐτοῦ [τοὺς ἐν ο Οὐ. ]0Βη 

τῷ οὐρανῷ σκηνοῦντας ]. 
χῖχ. ΟΣ, 

7. καὶ "ἐδόθη αὐτῷ " ποιῆσαι πόλεμον μετὰ τῶν ἁγίων καὶ τ΄ ᾿ 
ὰ ᾿ ΡῬχὶ. γ. Βὺυ]- 

νικῆσαι αὐτούς ᾿ δἰπιεμι οἱ 
καὶ ἐδόθη αὐτῷ “ ἐξουσία ἐπὶ πᾶσαν φυλὴν καὶ γλῶσσαν καὶ ἀρ ον 

4 ἔβγος.1 ᾳ δ. ν. 
Ἑ 1ο, νἱΐ. 23. 

8. καὶ προσκυνήσουσιν "αὐτὸν πάντες οἱ κατοικοῦντες ἐπὶ ΣΝ 

γῆς, μεδεὶ, οΥ 

"οὗ οὐ "γέγραπται τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐν τῷ βιβλίῳ τῆς ζωῆς [τοῦ Ἐπ τ σε 
ἀρνίου τοῦ ἐσφαγμένου] ἀπὸ καταβολῆς κόσμου. ἥνε το, 

9. " εἴ τις ἔχει οὖς, ἀκουσάτω. Ὑπιδαιοι 

Ονδον 
ϑάρττι Έβαν ΤΠ τ Ὁ, ἘΡ᾽ εὶ, 6. Αὐδῖε, δὴν ΧΗ, τ, κἶνι στον Κι αν ομνῊ οἱ 
1 ἼΒε οτηϊββίοη οὗ γα ἱπ ΑΟΡ, 1ἵ, 1:2, 14, 92, Ασζω. (ΖοἘ.), ἴσεπ., Απάρ, Απάᾶδαν (βὸ 

ϑρίειδ) 18 ἀπε ἴο Βοπιοϊοτεϊευΐοη. 

οἵ ἰδς εἐπιρεοσ, βεεὲ ἱπτοά, 86, δπά δῦ. 
Οτ. ν. 33, 34 (Νεῖο ἰσάζων θεῷ αὐτόν), 

Ὁ 8. ἷν. 6-8, χ. 13, εἰς.--τοὺς . . . 
σκηνοῦντας, Δλη εχερεῖϊς ρίοδβ ἀεβηΐηρ 
σοήνη (ς΄. χίϊ. 7, 12). Ὑῆε τεπιρῖς ἴῃ 
]6γυβδίεπχ ἰβ πὸ ἰοῆρεσ τῆς βοεῆς δηά 
οδ͵εςς οὗ δε θεδβι᾿β ὈΪβρἤεζηυ. 

Ἔσ. 7. ἴπ Εποοῦ χῖνὶ. 7 ἴῃς τυΐετβ 

κι κ᾿ ὅο68 ἢ γέγραπται, ποῖ ἐσφαγμέ- 
γον. 

νεῖ. 9. Τῆς ρσορβει᾽β ποέά δέμέ 
ἱπισοάυσεβ (νεῖ. 10) ψγμδὶ 18 οἰἴπεῖ (4) ἃ 
ἀετιαπὰ ἔοσς ρδίίεπος δηὰά ποῃ-τεβίβίδῃςε, 
οἵ (δ) ἂῃ εποουταρεπιεηὶ ἴο ἰξ. (α) “Βε 
Ῥαΐίεηι. [ΠῚ οδριϊν ἰ8 γοὺς ἀδβειην ἔγοτλ 
Οοά, δοςερῖ ἴ. 177 αμν ομὲ ἐς (ἀεβεϊπ θὰ) 

δπὰ Κίηρβ "" πιᾶκε ἐπειηβεῖνεβ τηδϑίειβ οὐ .0γ εαῤίἑυἱέγ, 0 σαῤῥϊοϊέν ἠδ ροός (πῃ 
1 βἰδβ οὗ πεανδη [.6., [86 σἰρῃέθουβ), 
πὰ ταῖβε τπεὶς Ββαπάβ ἀραίπβὲ ἴῆς Μοβί 
Ηἰφἢ". ὙΤῇς Ὀεδβιβ νου ἀ-ν!ἀθ δυῖμο- 
τ βοε8 Ῥδοκ ἴο [86 ἀταροη᾽ Β οοπηπιίβδίοη 
2) Ὁυϊ Οἱ τηδίοϊΥ ἴο ἀινὶπα ΡῬεγηιβϑίοη 
80 ἰῃ 5). ὙΠεῖε ἰ8 ἃ ργονϊάεπος δίρῃεσ 
ἔνε ἴπδη τῆς Ὀεδβί. 

Ψνεςσ. 8. ϑιδηάίηρ οἡ ἴῃς νεγρε οὗἉ 1818 
οτἰδὶβ (ποίῖς τῇς οὔδηρα ἴο ἴδε διΐυτε 
τεη86), ἴδε ργορῇεῖ δηεὶοῖραῖεβ ἴδ 6 δἰτηοβὲ 
υηίνεςβαὶ βυοςεβθ οὔ [πε Οβεβδγ-ου (οὐ, [{ν 
το). Οηΐγ ἴδε εἰεςε ν»}}} Ὀς δϊε ἴο γεβϑίβὲ 
118. ἀρρϑᾶὶ (ς΄. Μδῖϊ. χχίν. 25). ΑΒ ἰπ ἴδε 
Ο.Τ., τἰδς οοπβοίουδπεββ οὗ ργεάδεβεϊπαιϊίοη 
ἰδ τηλᾶάε ἃ πιοσβὶ ἰενεγ (ς΄. χνὶὶ. 8). Τῆς 
τεβὶ οὗ πιδηκὶπὰ νὯοῸ βυοσυπρ ἴο ἴπς οὐ 
ἃτε ἰδ μν ποῖ οπ ἴῃς Το εβῖίαὶ Ὀυγρεββ- 
ΤΟΙ οἵ τερίβίεσ. Οὐ τε ἱπβιίγιοινε 
ϑεςοηά-ςεπίυγν ροδβ οὐ Αςίβ ν. 39. Α8 
ἃ τυῖϊς τς ΓΑ Π]ε88 ἴῃ 11πὶ γε ἀεςείνεά (2 
ΤΆ. 11. 2-1ο; 445ε. 1ςα. ἵν. 7, 8), θυῖ Πεῖε 
τῆς Ιπηροτίαὶ ουἱτυβ οσουρίε8 ἴπε ΡΙαςς οὗ 
τδε ἔα]βε ργορδεῖ ἴῃ Μαῖμ ΧΙ. 12, εἴς,--- 
τοῦ ἀ. τοῦ ἐσφαγμένον, Ὑνοἢ ἰγαπδίδτβ 
ἴο Ομ γῖδε ἐπε ροββεββίοη οὐ τῆς ἀϊνίπα 
τερίβίες οὗ οἰεἰζεηβ ἴῃ τ[ῃς Πεᾶνεπὶν βίδίε, 
ἷδ ΒΌΔΙΙΥ τ ΚΘ 88 ἃ βογῖδε᾽ Β ρίοββ (δἔϊεσ 
χχὶ. 27 ΜΏετε (δε ροβίτίοῃ οἱ ἀγνίον ΠῚ 
1ε88 ἀπῆςυ]). ἘΕἸδβενδεῖε ἐπε δοοῖ οὗ 
ἰδ7ε ἀρρεᾶτβ ὃν ἰΐβεῖξ, [πὸ δὴν οᾶβε, ἀπὸ 

οά᾽β ογάεσ, ὑπάγει ἱπ ἃ διΐυγε βεηβε). 
58ον γοὺγ ρδίΐεηις ΓΑ} ἴπ αοὰ ὃΥν 8Ὁ- 
βιδἰηἰηρ ἔτοτι δε υβς οἵ ἕοτος᾽" (Κι, Μαῖι. 
χχνΐ. 52. ΤῊ β ἱπιεγργεϊδείοη (γεὐεοιη 
συνάγει οΓ ἀπάγει ἴῃ 1ο 4) ἰ8 ῥτεΐεταθῖς 
το (δ) ταὶ νος ἢ τεαὰβ (οσ Ἔνεη υηάετ- 
βιαπάβ; νἱἢ Β. ΥΝ εἰ88) συνάγει, ἀπάγει, 
οἵ ὑπάγει (80 δοτηε ουγδίνεβ δηἃ νεγβί 8) 
πῃ τὸ ὦ, ἀπά (ἢυ8 ἤπάβ ἴῃ ἴῃς ννοτάβ ἃ 
Ῥτοπιῖθο οὗ τεφυΐίαὶ γαῖμοσ ἴδῃ δη ἀρρεᾶὶ 
Ὃς επάυταπος. Ὑπὲ δίς ἰπῆϊοϊεὰ οἡ 
ΟΠ γί βιϊδηβ νν}}1 τεοοῖ] ου 1πεῖγ ρεγβεουϊτοσβ 
(ο΄. χῖν. 12). Ἱπυρτβοησαεηξς ΟσὐὁἨ σδρεν!ν 
δηὰ ἀδδῖἢῃ ννεσα {πε ποισηδὶ ἔδίεβ οὗ ἴπε 
σε ἴοτ οτἰπιπδῖὶβ Ψῆο τείυβε ἴἰὸ ἰη- 
νόκε ἴδε επΊρεγοσβ ρεηΐυβ (οἷ. |οβ. 
Βεῖϊ. ἴἰϊ. το. τὸ, νὶ. 8. 2, Ρδῖϊο: 
ἄς ΕἸαεο. τι, ἰερ. αὦ Ο αἴμνε, 32). Α νατὶᾶ- 
τἴοη οὗ 18 τηδδηΐηρ νουὰ Ὀε: υ8εὲ ἕοτγςος, 
δηὰ γοὺ (ΟἨτίβιϊαπ8) νν}}} βυθῖετ ἕοσ ἱξ. 
ΎὙΠῆε ψῃοΐε βίδηζα ἰ8 νυχιἴεη ἴῸΓ βαίπβ 
ψ8ο, [{κςὸ ϑίψχυγά, ἀτε ποῖ θοση ἔου δ εποῖ- 
ἱηρ. κιτιλ. ]οβερῆυβ (Βεἰΐ. εϊ}. 5. 
8, εἰς.) παὰ ͵υδὲ ρίνεη, ἔτοπι ῥχυάεηεῖαὶ 
ταοῖίνεβ, ἃ δίπλα ννασηΐπρ ἴο [εν 
διραϊηβὶ μαζί ραιίπρ ἰῃ ΔΩΥ δηι- Κοτηδη 
τηονεπιεηῖ, [τ ν88 δἰνναυβ δά τὸ ἀ18- 
ἃῦυδε ἴῃς Οτίεπαϊ πχὶπά οὗὨ 186 ἰάςα δαὶ 
τοὶ ρίουβ ΖΑ] ἢ πιυβὲ ὃὈς Ῥουπὰ ὕΡ νἱἢ 
ἴλϊε πὰ Βρδιηρ. Οὐ πεοά. 8 6. 
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νυ Θεπ.ἶχ. 6, το. “εἴ τις εἰς αἰχμαλωσίαν, 

αἰχρν ̓ εἰς αἰχμαλωσίαν ὑπάγει " 
ἄοττα εἴ τις ἐν “ μαχαίρῃ ἀποκτενεῖ, 

ΓΑ͂Ν " δεῖ αὐτὸν ἐν “ μαχαίρῃ ἀποκτανθῆναι - 

660) ̓ τ ὧδέ ἐστιν ἡ " ὑπομονὴ καὶ " ἡ πίστις τῶν ἁγίων. 
στὸ, Μία. τι. Καὶ εἶδον ἄλλο θηρίον ἀναβαῖνον ἐκ τῆς γῆς, καὶ εἶχε κέρατα 

ἐπροις δύο “ὅμοια ἀρνίῳ, καὶ " ἐλάλει ὡς δράκων. 12. καὶ τὴν ἐξουσίαν 
ἔστ" τοῦ πρώτου θηρίου " πᾶσαν ποιεῖ “ ἐνώπιον " αὐτοῦ - καὶ ᾿ ποιεῖ τὴν 

γῆν καὶ τοὺς " ἐν αὐτῇ κατοικοῦντας ᾿ἵνα προσκυνήσουσι τὸ θηρίον 
προ τὸ πρῶτον, οὗ ἐθεραπεύθη ἡ πληγὴ τοῦ θανάτου " αὐτοῦ" 13. 
ἄπο ερας. καὶ ποιεῖ " σημεῖα μεγάλα ἵνα καὶ ' πῦρ ποιῇ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ κατα- 
Ῥαδξαια βαίνειν εἰς τὴν γῆν ἐνώπιον τῶν ἀνθρώπων. 14. καὶ ἢ πλανᾷ τοὺς 
ὑπ. κατοικοῦντας ἐπὶ τῆς γῆς ᾿ διὰ τὰ σημεῖα ἃ ἐδόθη αὐτῷ ποιῆσαι Ὡῦτα " 

ὅν τ). ἐνώπιον τοῦ θηρίου, λέγων τοῖς κατοικοῦσιν ἐπὶ τῆς γῆς ποιῆσαι 

ἜΠΗ ἔοττωβ δὴ δροοδὶ γριὶς δΡΡΙοκεοα, δ ας. ἐϊ , ο,}.1 Μαος. ἱ 
40,11 1. ἀ Νες. 14, χὶχ. 20. ε ΟΓ. οἱ ἰἰὶ. 8. {6 τὴ ο (χὲϊὶ. 1.5). ε ὟΝ ΙΒ ἐν, Βασο 

ΟὩΪγ. ἃ χνΐ. 14, χἱχ. 20, δο (Βεϊὶδγ) 5:0. Ος. ἰϊὶ. 63-74, 5 «ἰδ. 9, Μαζί χί δὶ. ασ2, εἰς. ἰχί. δ: 
δὲ ΑΝ ΕἸ 4Ὁ. ἰε ἰἰ. 20, Όευς. χἰϊ!. 1-4. ΕΏ. ΤΟΙ. χὶϊ. 1 (διὰ πιάδι. ἰπαίσυπ,.). 

γν. 11-18: τε Ἱπιρετίὶ αἰέεγ 460 οἵ 
ἴδε βεοοηά Ὀεᾶδβὶ, ἃ πιοηβῖεσ ἔσοπι ἴῃς 
Ἰαπά (ἰδεπεϊβεά αἰεγνναγάβ ἢ τῆς ἴτὰ- 
ἀϊιίοη δ! “" 188 ρεορδεῖ,᾽" χνί. 13, χὶχ, 20, 
χχ. το). ΤὨΐβ πιγιποϊορίοα! ἤρυτε ἰ8 ποὶ 
ΔΩ ἱπάϊνϊἀυα!] |ἰκα ϑιοθπ Μάᾶρσυβ οἵ 
Αἰεχαπάες οἵ Ανοποιείοοβ οσ Αροϊ]οπίυβ 
οἵ Ὑγαηᾶ ος Βαϊδδηι γεάϊνίνυδβ, Ὀὰϊ ἃ Ρεῖ- 
βοηϊποδιίοη οὗ δογὴῆς ογάεσ οἵ ἱπβιίτυϊτίοη 
ἁενοιεά το {πΠ6 ἱπίετεδβίβ οἵ ἴμε ετηρίγε ὁπ 
ἰϊ8 ταὶ ίουβ βἰάβ, ἐ.9., (ῃς ῥγίεδιβ οὗ [86 
Οαβδγ-ουϊε ἱπ (ἢ ῥγονίηςεα δπά εβρεςί- 
ΑἸ (7. Ιππτοά, ὶ 6) ἰῃ Αδία Μίποσ, νῃεσε 
τῆς Ἰἰοςαὶ ἀϊχηϊιαγίεβ δοιὰ τῆγουσῃ ἴῃς 
Ὀίει οὗ Αβία ἰπ οσάεσγ ἰὸ βιιρεγἰπιεηὰ δηάᾶ 
Ῥορυϊατγίδε 86 ουἱὲ (δο ΗοϊϊΖηι., Ρβεϊά., 
Ομαδσίεβ, Βασίίει, Ρογίεσ, Βουδββεῖ, Εογῦςβ, 
ϑυνεῖε). Τῆς ἐο]]οννίηρς ἀεδβογίρείοη Ὀγῖπρβ 
οὐἱ τῆς ουπηίΐηρ, βυδνιν, δηὰ δἰτορᾶηοα 
οἵ (Πϊ8 βδοδσάοιδί ρονεσ. 

γες. τὶ. ἐκ τῆς γῆς--(Πεὲ πὐγτΠοϊορίοδὶ 
ταῖς 18 ρρίἰεὰ σεορυαρβίοδι!ν ἴο Αβία 
Μίποσ (ἐ.4., τῆς ΕΔβ)). Ηδετε δραίη ἴῃς 
οοβιηοϊορίοαὶ δητ τ παβὶβ ἢ88 Ῥεοῃ ἰσῃβ- 
ἰογπιεά ἰῃίο ἃ ροϊ ἶσα! δρρὶοδιίοα. Τῆς 
ταλεῖπε τηοηδίεσ οδπηοὶ εἐχεσοῖθα ἀοπηιὶ- 
πίοη ονες (δες ἰδπᾶ εχοθρὶ πγουρῃ δῃ 
ἱπιειτηδάϊαευ ἐκ τῆς γῆς. ΟΥ Αρος. Βᾶς. 
χχίχ. 4, ἤετα τῆς ὑνοὸ δεδβίβ, ἰενίδι ἤδη 
δηᾶ Ὀεβειηοιῇ, τγἰβα ἔτοπι ἢ ς 868 δηὰ ἰἢς 
Ἰαπά, 48 ἴῃ ἴῃς δηοίςης ϑεπιίεῖς δηὰ Βδογ- 
Ἰοπίδηῃ ταγιβοίοσυ ἴῃς ἄγν ἰαπά δπὰ τῆς 
ἄξαρ νγεῖα τὰς δμδδιϊδιίοηβ οἵ τς ἴνο 

Ρείγμεναὶ πιοηβίεσε (Επ. ἰχ. 7 ἔ., 4 Ἐϑά. νὶ. 
40 1), Ψδο τεργεβεηιοὰ ἴῃς σμδοβ- ρρο- 
πεηὶϊ οὗ Ββεάνεη. Τῆς πιϊ]ὰ δ, ος οὗ 
ἴδε Ὀεᾶϑὲ (ὅμ. ἀρν. ἀοε5 ποῖ τηδᾶῃ ἴδμδῖ 
Βς ἀερσείνεά τηεη ἱ ἴδε πᾶμε οὗ ἴδ 6 
ΓατΑὉ) ἰ8 δοοοπιραηϊεὰ ὃΥ ἃ ρμίδυβί θεὲ 
Δρρεαὶ (οὐ. νν εἰπεί, 2: ἴ). Ὑῆε αἱ!υβίοη 
(νες. σὮ), δοσγοννοά ἔγοπι διε οἷδε 9Π- 
ταγτῇ, ἰ8 το δε βεάδυςεῖνε ἰπἀυςοετιεηίδ δε! ἃ 
ουῖ Ὁν {πὸ Βελβὲ ἴο ΟὨγίβιϊδηβ, δυο ἢ 28 
ςοπείεγαιϊίομβ οἵ ἰογαὶτγ, ραϊειοιίβπι, 5ε11- 
ἱπίεσαβι, ἀπά τὩς κε. Τῆεβς τε δαςκεᾶ 
ὉγΥ (νεῖ. 13) πιίγαοῖςβ, ννβίοι τορεῖδες ἢ 
τηλρὶς ἅτε 4180 οοπηδοῖεά νυἱτἢ Νεῖο τγεὰϊ- 
νίναβ ἰπ 4. [5α. ἵν. 9-11 (οὗ. Α. Ο. τ75 
ἢ). ὙΥδε ἀεςερῖῖνε ἰηἤμεηος οἵὨ τηίΐγας! ε8 
Δ ἃ Β0τ6 δίρη οὗ ἴδε επά, ἰπ εἀγὶγν ΟΠ γὶ5- 
τἴδη Ππτεγαῖυτς (οὐ, ἴῃς [πε οὗ ἴ!ε πρεσ- 
βύτης οἰϊοά Ὀγ Ιτεῃ δι, ἱ. 15, 6). Μοὶ 
Οτίεπιδι οὐ ῥσαςιίβεδ βδυςἢ ἰίοκβ ἴ8- 
νἱβαγ, ἀπά ςοπβίδηι ννασηΐηρϑ ἰπδῖ 
ἀπε ψνεστε πεαζά (εΓ. ΝΝ εἰπεῖ ο; Ετίεὰ- 
Ἰαπάεσ, ἰϊϊ. 458 ἔ,, 521 (.). 

ες. 14. Α8 Βεῖϊας βεῖὶβ υὑρ “ἢ15 ἱπιᾶψε 
Ὀεΐοτε ἢἰπὶ ἱπ ἜνεσΥ οἰ" (445. 15α. ἵν. 
1χ, ἃἤες τότ πᾶ πεῖς 1} ὃς ἰδς 
ῬΟνΕῚ οὗ δ΄5 τηΐγαςοϊεβ ἱπ δνεγυ οἷν δηά 
τερίοη ᾽}, 80 Βεῖς ἴδς εἰκών οὐ Ὀυδὶ οὗ 
τε ἐπρεσοσ 88 ἴδε Ναεσζοηὶς δηιϊὶςῃγίβι 
τερσζεβεπιίης ἴδε επιρὶσε (οἷ. τς δίπιὶ 
τερελίεά ἴγοπὶ νεσ. 12 9) ἰ8 Ὀσουρῃι ἔογ- 
νατὰ αἴοηρ να ἴδε βιαΐυεδ οἵ ἐπε μοάβ 
ἴο τεςεῖνε οἤδετίπρε οὗ νυὶπε δῃά ἱποθῆβα 
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εἰκόνα τῷ ϑηρίῳ "ὃς ἔχει τὴν πληγὴν τῆς μαχαίρης καὶ ἔζησα. 15. 5 βου 
καὶ ἐδόθη αὐτῷ δοῦναι πνεῦμα τῇ εἰκόνι τοῦ θηρίου, ἵνα καὶ ο Αι χνΐ. 
“λαλήσῃ ἡ εἰκὼν τοῦ θηρίου, καὶ " ποιήσει 1 ἵνα “ ὅσοι ἂν μὴ προσ- ρζξνες. τ. 

κυνήσωσι τὴν εἰκόνα τοῦ θηρίου " ἀποκτανθῶσι. 16. καὶ " ποιεῖ τε οἵ 

πάντας, τοὺς μικροὺς καὶ τοὺς μεγάλους, καὶ τοὺς πλουσίους καὶ ιμε ἵνα 
τοὺς πτωχούς, καὶ τοὺς ἐλευθέρους καὶ τοὺς δούλους, " ἶνα " δῶσιν ἐροῖει 

αὐτοῖς "χάραγμα ἐπὶ τῆς 'χειρὸς αὐτῶν τῆς ᾿ δεξιᾶς, ἢ ἐπὶ οἱ νεῖ, ἐν 
τὸ " μέτωπον αὐτῶν, 17. [καὶ] "ἵνα μή τις δύνηται 2 ̓ ἀγοράσαι ἢ 

πωλῆσαι, εἰ μὴ ὁ ἔχων τὸ χάραγμα, τὸ ὄνομα τοῦ θηρίου, "ἢ τὸν 
ἀριθμὸν τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ. 18. "ὧδε ἡ "σοφία ἐστίν. ὁ ἔχων 

322). Ρἷ 
χνὶ. 2, χῖχ. 18:20 (ὦ, ἶχ..4), ο΄. Ῥα. 80]. χν. 30. ἢ 
Δ". κϊϊ..). 6. Οἵ πες) Ῥα. 801. ἰὶ. 6. Υ -Ξ Ιωδη. ἐρεχεᾷξ. : [Ὁδῆ νυ. 20, εἴς. βυεῖοα, ἢ , 213. 

ΓΤ 

1 ποιησει δὰ (πιῖπ.), ὅγτι., Ὑτιτηᾶῦρ., ΝῊ πηλιρ., ΝΥ 8. : ἴοσ τὴν εἰκονα (Α, πίη. 
1μᾶςο ἢ. ΑἹ. Β58.) Τὶ.» ΙΝ ΨΉ, νν8., Β,,, ϑυν. τεβὰ τὴ εἰκονι (ΡΟ, τι Ἠΐρρ., 
Αγεῖδ.). {1ππ||618 ἴο Ὀς βαϊά ἔοσ ΝῊ ̓8 οοη). (μδὶ τη γη δδ8 Ὀεεὴ εἰΐδμεσ ἰοβὶ αἴτεσ οἵ 
ἀϊδραςεὰ ὮὉγ αντὴη (αντω). 

Ξ1,80ΆᾺ., ΤΊ., Β]. οπλ., ΑἹ. ΝΝΉ, Β8., ὅν». Ὀγδοῖεῖ, ἐδε και οἵ 3Α ΡΟ, εἰἴς., νᾳ., Ασπ., 
Αεἰδ., Αγεῖδ., ἤδυτω. : ἴδε ἵττεβ. ὄνναται ἰΒ τεδά ὃγ ΡΟ, πιίη. (ν78., ΝῊ πιᾶγρ.ν Βδβ.). 

ὅτοπὶ ἴδε οἰξΖεηβ. Εογ ἴῃς παῖνς ἰάεπιῖ-ὀ Ὄοοπδβρίουουβ ἰδιῖοο οἵ Ὀγαηὰ (ςΓ, Ἰυυςοίδη, 
Βοδιίοη οὗ βυςἢ ἱπιᾶρεδ νυν τὰς ἀεϊείε8 
1ΠῈΥ τεργεβεηϊοὰ δες Ετιεὐϊδηάεγ, 111. 
500 ᾧ.---λέγων -- κελεύων (Β[4588 8ὶ 72, 5). 

Ψψεῖ. 15. Ὑε βίδϊυς ἷἰβ τηδάς ἴο βρεῖς, 
ἷπ ογάες ἴο νοῦ οὐ πε ογεάυγ ἀπὰ 
ἂννε οὗ πε ννοσβῃίϊρρειβ. Ὑὴς {τῖοῖκ ννὰβ 
ΨΕ1 πὶ τπε τεθῇ οὗ σοπίεπιροσαγυ 
τολρὶς (οὔ. Ναϊετ. Μαχίπι. ἱ. 8. 3-5), δὰ 
Ἰλῖες τχδάϊτίοη δἰγίρυϊεὰ ἰὲ ἴἰὸ ϑίτωοη 
Μαρυβ (ΟἸεηι. Κσοορη. ἴἰϊ, 47, ς΄. ΟἸ εἴα. 
Ἡον". ἰἰ. 32), ΨἘΠῸ βίπιῖ]ας νεπιστ!] οχυΐδαὶ 
88 ργδοιίβεά ὃν Αροϊ]οηΐυβ οὗ Τγδηᾶ δπὰ 
Ἐσυρείαη βογοάσεῖβ δὲ Οδιίρυδ᾽β οουτῖ. 
Ο7. Ἰυιοίϊαπ᾽ 85 αὐτόφωνοι χρησμοὶ (Α{ἰεκ. 
26) .---ἀποκτανθῶσιν, ο7΄. ἴῃς δουϊοῃεοη οὗὨ 
φαριῖο Ῥορε ἰπ Βυηγαηβ οἷν γγ7αγ---- 
“τῆς διᾶκο, τε βδτης, δηὰ (ἢς ροοά πιδῃ 
ἴῃ 1", 

γν. τό, 1). Ὠεϊεςιίοη ννᾶ8 ἱπενίιδῦϊς, 
ἴοτ τῆς νεσυ οοἱπβ 'νεσε διδιηρεά (Μαῖί. 
χχίϊ. 19) ἢ της Βεδλὰ οἵ {πε Οδεβᾶσ, ἰδς 
ξοάβ, ος ἔοτωης [ἴ8ε1{, δαηά ἴδε ργορδεῖ 
ΔΡΡΔΙοΠΕΥ ἐχρεοιοά τπαὶ ρσεπυΐπο ΟἾτί8- 
εἰδὴβ ᾿νουἹὰ τεΐυδβε ἰο βαποιίίοη ἰάοἰδέγυ 
δηὰ Ἴ᾿οπάοπε ὈΪδβρθεπν ὉΥ διαπάϊϊηνσ 
ΒΌΟΝ ΘπΊ δ] 6 π|8 οὗ Ρτοίαπίιν ο΄. ἴρῃ. αὦ 
Μαρη. 5, δύο νομίσματα, θεοῦ, ὃ δὲ 
κόσμου). Οηΐϊγ δδ]εοϊ, βετνὶϊς ἀενοίῖεεβ οὗ 
ἴδε οὐἱῖυβ 1} δίοορ το μαι  ἱστεηβευβ 
[48 ἃ 5ἰπιῖ]σ 41} υϑίοπ (ἰν. 30. 2) ἴο ἴῃοβε 
ΨΟ οαττίεὰ τόπου “ οὐπὶ ἰηβοσίριίοης 
εἰ ἱπιαρίπηες Οξεβασῖβ᾽".---μέτωπον. ΤῊΐβ 
Ἡϊχδῖγ ρυγαῖῖνε 411 υδίοῃ ἰδ ο 18 ς Παρῖς 
οὔ πιαικίηρ βοϊΐεσβ δηὰ βίανεβ ἢ ἃ 

Ῥέα ϑυνγα; 3 Μᾶδος. ἰϊ. 29, δες τῆς 
ΑΙεχδηάσίδη [ενν8 ἂτὲ ὑσδηάδοά ἢ τῆς 
ταῦτ οὗ Ὠἱοηνβίυβ; 8180 ου Οἱ. νὶ. 7); 
Οἵ, Ὀεῖϊε 811}}}, ἴἰο ἰδ τεϊϊσίουβ ουδ- 
ἴοπλ οὗ ψελείηρβ ἃ δοάδδ πᾶπὶῈὲ 8ἃ8 ἃ 
τλ]ἰϑπιδη (ο΄. Πεἰδββιηδηπ, 349 (). Τδε 
ξεπεῖαὶ βεῆβε οὗ ἴδε ργἀδιςτίοη ἰ8 τῃδὲ 
ἴδε ἐδ 1} Ὅς δδυς ὑρ ἴο (δ 
αἰϊεσηδῖνε οὗ βιδγνίηρ οἵ οὗ οοπγίηρ ἴοσ- 
νδτὰ ἴο ἄνον {πεῖς ρσχοπίδιιοὰ Ἀμμ, 80 
ΒυθΕν ἀπά ἀϊδθο]ςα! ἢν ἄοεβ τῃς οὐἱέυδ οὗ 
ἴδε ἐπιρεσοσ ρεγνδάδ 411 βοοίδὶ [ε. Αὔ- 
οἴπετ βοϊυϊτίοη ἰβ ἴο 1μίπκ οἵ ἴῆε χάραγμα 
οἵ τεὰ βίδπιρ, ννὨϊοἢ ννᾶ8 Ἔββεπίδὶ τὸ 81] 
ἀοουτηεηῖϊβ οὗ εχοῆδηρε ( εἰββπηᾶπη, 
240 {)); ἱξ οοηδίβιδὰ οὗ ἃ τεὰ βελὶ νυ ἢ 
ἴδ8ο ἐπῃρεζοσβ ὨΔπΊ6 Οἵ εῆρυ. ΒλιηδΑΥ 
(ϑενεη 1,οέΐεγα, ὉΡ. τοῦ 1) ἰακεβ τῆς 
ΠΟΙ]. ἀεβοσίρίίοη ἃ8 ἃ δυπιδοῖϊῖς δπὰ 
τδῖμοι βαζοδβδιὶς νὰν οὗ τεΐεσσίηρ ἴο ἃ 
Ῥογοοιεῖίη ἀεπιαπά ἰπαὲὶ ἔνε Αβίδιῖς 
ΟὨσιβείδη βου βογλεμονν “ βίδτῃρ Ὠἰπὶ- 
8εἸ ονετιν δηά νἱϑί οἷν 88 Ἰογαὶ, οἵ ὃς 
ἀϊδᾳυα!βεά ἔτοπι ραγιϊςὶ ραιίοη ἴπ ὁγάϊπαγυ 
8οοῖδὶ 11 δηᾶ ττδάϊηρ ". ΡΙΟΌΔΌΙν ἴδε 
Ράββαξε ἰ8 ἃ ἤγυγαῖίνε᾽ ἀηὰ υπαυλιῆεὰ 
εχρζαδβίοη ἴοσ σοπβρίσυουβ ἰογαὶῖν ἴο ἐπα 
Ἰτορεηῖδὶ οὐ. Ιπ Ἐρ. Ιυρά. τῇς ἄεν!] ἰδ 
βαὶᾷ ἴο νοσεῖς ἀραίπει (ἢ γίβε Ὁγ “" εχοϊυάϊπ, 
8 ἔγτοτη ἤουδβεβ, ὈδίΠ 8, ἀπὰ πιδικεῖβ, δῃι 
αἶβδο ὃν ἐογοί ἀϊηρ ἃἂπῪ οπς οὗ 18 ἴο 8ΔΡ- 
Ῥεᾶσ δηγνῆεσε". 

γετ. 18. “Νονν ἔοσ νυ ͵]ϑάοιι ᾿"--- 8.111 τὸ 
Ῥεπείῖγαϊς ἴδε βεοσεὶ οὗ ἴδε ογγρίορτατῃ 
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γοῦν ψηφισάτω τὸν ἀριθμὸν τοῦ θηρίου - ἀριθμὸς γὰρ ἀνθρώπου ἐστί, 
καὶ ὁ ἀριθμὸς αὐτοῦ ἑξακόσιοι 1 ἑξήκοντα ἔξ. 

1 χξζ΄, ἐ.6., εξακοσίιοι (-αι) εξηκοντα εξ (ΦΑΡΟ, εἰς., Ιτεη., ΝΊοῖ., Ρχτ.), δυὰς χιζ', ἐ.“., 
«ξακοσιοι δεκα εξ (Ο, 5, ΙΙ, 
[σεη.). 86ες ου χίν. 20, δηὰ Ζαδη, 8 75, ἢ. 5. 

Τίς., ϑὅρΡες., “ αυἱάλπι δεαυξηῖεβ ἰάϊουβπγυπὶ Ὁ δρυάᾶ 
“ΤΏΙ ἰΒ πο ἄουδε Ὀυὶ δαὶ δτ6 

εἰνεπ ἴπ ἰἢς ]εγυϑαίεπὶ οοάοχ 18 ἰῃς οτὶρίπαὶ Αστηεηίδη γεδάϊηρ ᾿ ((οηγθδεασε). 

ν ΠΟ νουἹὰ τενθᾶὶ ἴῃς ἐεαίυτεβ οἵ τε 
ἁἀτελὰ ορροηοηέ.0 Τηὶβ οτγρεὶς πιειποά 
Ψ 88 ἃ δλνουτίϊς ἩΑροοαιγΡας ἁενίος, ἀυς 
ῬΑΓΕΥ ἴο ρευάεηείαϊ τεάβοπβ, ραγὶν ἴο ἴῃς 
ἀεβίγε ἔοσ ἱπιργεββίνεπεςδ ; Οτιδηϊδίβ ἰονεὰ 
Βυτηθοῖὶς δηὰ εηἰρτηδῖίς τηοάεβ οὗ οχ- 
Ρτεββίοη ἴῃ γεϊὶ σίου (οὐ, Αρος. Βας. χχνιϊὶ. 
1,2; 810. Οὐ. ἱ. σφὶ ἔ. ; Βαγῃ. ἰχ. 8, θυγ- 
Ἰεβηυοὰ ὉγΥ υοίδπ ἴῃ Α16χ. 11. Τῆς 
ΡῬτορῆες ἤετε ἄγορβ ἴῃς τόϊβ οἵ δεὲσ ἔος 
ἴμδὶ οἵ πίετορβαηξς οὐ δα] ἰβί. Ης ἰπ- 
νἱϊεβ ἰ8β τεδλάεγβ ἴὸ οοῦπι 16 πδπὶῈ οὐ 
Ὡυπθεῖ οὗ ἴδε Βεδβί, ἑ.9., ἴο οδἱουϊδῖε ἃ 
πᾶπια ννῆοβε ἰεϊίετβ, πυπιετίςα! 'γ να! δὰ 
οη (δε ἔδληοὶδι! ρῥσίηςιρ]ε8 οὐ Οεπιδίγία, 
ψουὰ δηουπὶ ἴο 666. Εο Ϊοβπ δπὰ 
᾿ἷβ τεϑάδσβ ἴἰῆς Βεδβὲ ννᾶβ ῥγίπηλσ ν {πὸ 
θτοῖξτ Ῥονες ΜὩοδ ορροβεά ἴῃς ἀνίπε 
κίηράοπι, ἱ.4., ἐπ πῖβ οαδβε, ἴδς Βοπιδῃ 
ετηρίσε. Βαυῖ {δε γί οὗἩ (Ὡς ργεβεπὶ 
οἴδοῖς ἰ8 τῆς ἔωσίπεῖ ἰΔαπε βοαιίίοη οἵ τπ 6 
εἴηρίτε ὑἱἢ ἴῃς δἰρεσοσ, οἵ γδῖδμεσ 
{τ 3) ΨΙ οτς εἴρεγοσς ἱπ ραγίιϊουϊατ. 

εηςος ἴῃς ρΡιορβεὶ ἴὔσονβ οὔῖ {δε δἰπεὲ 
ΜὮΙΟΣ ΚΡΙῸΣ δί8 ΠΤ τὴ8 πϑσιδοε 
οἵ τοῦ θηρίον ἰδ ὥώπον, 
ἐ.6., οὗ ἃ Ηἰδίοτίς ἐοἈ ον τας ἐΑνόρώπον 
ἄοεβ ποῖ τεαυΐγε τινός οἵ. ἑνός δείοτε ἰΐ 
ἴο Ὀτίηρ τηἰβ οαἱ. Τῇς ΟὨΪγ ἱπις!Πρῖ8]ς 
δεῆβε οἵ {με ᾿νοσάβ ἰβ “ἃ ἢυτηᾶπ ἢυπὶ- 
ες," ἐ.6., ποῖ ἃ πυπιθεῖ ἡ Ὡΐς ἢ 18. ἴηι }]}- 
εἰΌ!ε (ἔοτ πο οἴδες Κιἰπᾶ οὗ πυπιδεν ψουϊά 
Ὁς ΜΟγΠ πιοητοπίπρ) ῬυΣ οπε νῆϊοῃ 
δηβιννεγοά ἴο δῃ ἱπάϊνϊἀυα!. Ηδηος ἰὶ ἰ8 ἃ 
ταλῖίος οὗ οοτηραγαῖίνςε ἱπάϊετεπος ννῆδὶ 
ἴῃς υπῖθες οὗ ἔπε Βεδδὲ οτὶ ρίπδιν τηεαπὶ 
--ΤΕΙ͂ΤΑᾺΑΝ (80 τεσεπεῖν Αὐδοῖῖ 80 ἢ. - 
Τίτυβ, Τεϊϊουδ), Η ΛΑΤΕΙΝΗ (ΙΤΑΛΗ) 

ΒΑΟΊΕΕΙΑ (ΟἸ]ετηεη), ΛΑΤΕΙΝΟΟ, ὩΣ 

151} τὰς ὈΥΟΥ ΘῪ (-- 666), 
Νιπιγοά ἰπ -" Βευδβίοῃ), οἵ 
δῦγ ΠΟΤΕ ΔΆ Γ γα αἰ ἐΐονις απᾶ 
Βεϊίοίς οΓ Α4πὸ. Ιφςγαφὶ, Ὁ. 248). ΤΗΐδ 
δεπεγὶς πυπηῦες 18 Ἔχρυεββὶν ἰάεπεῆεᾶ οὐ 
εαυδ] θεά ὃν ]οδπ ννἱἢ τπς πυπιρετ οὗ δῃ 

ἱπάϊνίἀτια!, οὐς., Νετο Οσβᾶσ (Π ἽΟΡ)» 

τῆε ατεεῖ Ἰεϊίετβ οὔ νος γίεϊά 666. 

ΤΒς ἀεξεςτῖνε τιν οὗ ΟΡ (νἱἰδουῖ 

τῆς γοά) ἰΒ ποῖ υπεχδιηρ!εά. Βεβίάδβ, ἴῃς 
Δοτενίαιϊεά ἔογτη ννουἹὰ ραΐη, δὲ ἃ νεΕῚῪ 
δἰψῃς Ἔχρεηβς, [818 τ6]1ἰπρ ἀπά δυτηεῖ- 

τῆῖςαὶ οἰρῆεσ. Ευγίπειτηοσε, νῃαπ ἴΒ8 
Ἰᾳδὶ Ἰεϊίεσ οὐ Νεγοη ἰβ ἀγορρϑά, (δἰ8 1υδείη- 
ἰβοὰ βρε! ηρ Ὀτίηρα ἴδε τοῖδὶ ναϊυς οὗ 
ἴδε πᾶπλε ἴο 616, ἴῃς νδιίαπι νυ ἢ 
Ῥυζεῖεᾶ Ιτεπεῦ8. ἀυπίκο! ΒΒ ρτοροβδὶ 

ΣΤΥ ΘΡ ΦΘΊΣΙΣ (ρείπιαι σβδοβ τ: ΤίΔ- 
ταδί) βυθετα ἔγοπὶ βενεσδῖ ἤδυνβ; ἰξ οὔχϊδ 
δε τιίοϊς, ἴξ ἐπιρίογβ ἃ ἐεπιϊηὶπς δηάϊηρ 
ΜΔΙΟΒ ἰδ ποὶ υϑεὰ ἱπ δάϊεσνεβ οἵ (ἢ ϊ8 
ὍΡε, δηὰ "" ῥσίπιδὶ " ἰβ ποὶ ἃ ςοπνεοηιίοηδὶ 
ερίτπεῖ οὗ πηγβίεγυ (ο΄. α. Ε. Μοοτῖα ἴῃ 

ομγη. Αρμεγ. Ονεηίαὶ ϑοοίείν, τροῦ, 
315 (). Βεβίάεβ, δδ αυηκεὶ δάπγῖδ, (μετα 
ἅτε Ὡ0 Βαδγϊἱοηίΐδη ρᾶσβ!!εἰβ ἴο χίϊὶ. 11-17. 
Τῆσδ, ΜΕϊ]ς τῆς ἀρρ!οδίοη οὗ με ἴετπὶ 
ἰ8 οὈνίουβ, [18 Οτ χη ἰδ οὔδουγε. Τῆς 
δαβὶβ οὗ βϑυς ἢ ςοηϊσίναποεβ (ννϊ ἢ Ῥεσδπια 
ΡῬορυΐϊας ἱπ αποβεϊς ςοἰτο 68) νγὰβ ἔννοΐο]ά : 
9 εεπαίνία, ΜὨϊοἢ, υδίηρς Οτεεκ δηὰ 

εὗτονν Ἰεἰξεγβ ἰο ἀεποῖς ὠυπηρετβ, οουἹά 
οὔἴϊεη ἰὕτῃ ἃ πᾶπης ἱπίο ἃ βυρρεβῖϊνε 
εἷρδεσ; (δ) ἐσοῤεεῤλία, Μ᾿ὨΙΟΒ μὰς τνο 
Ψοτάβ ἱορεῖπες οὐ ἴδ6 βᾶπιε πυπιοσίςδὶ 
ναῖας (οἷ. ἴοτ ἱπβίδηςεβ οἵ ἰσόψηφα, 
Ἑλιταὶ 468 ἔ. πὰ Οογββεη). ΡῬυοῦδοὶν 
16 πυροῖς οἵ ἴδε Βεδλβὶ Ὀδεϊοηρεά τὸ 
τεδάϊπίοθ. ]οδη ρίαγβ ὕροῦ ἰΐ ἱπ ογάες 
ἴο ἀΐβοϊοβε ἴδε βῃυδάετιηρ οἰπιὰχ οἵ διἰ8 
ογϑοῖς, ταὶ τῆς ἤπαὶ ἴοε οὗ ἴδε βαϊπὶ 
ψ8 Νεῖο τεάϊνίνυΒβ. Τῆς ρασζεουϊλτ 
πυγῆθες 666 νγᾶβ βρεοΐδ!ν δρὶ 25 ἃ βυπὶ|- 
ὍΟΪ] ἴος τὴ᾽ϊβ δηκὶ-ἀϊνίης βοννεσ, βίπος ἴτ 
Τοτπιεὰ ἃ ναὶπ ρατοάν οὗ ἴδε βαςγεά ῃυπὶ- 
ες βενεὴ (Οἴτόγεσ ποῖεβ ἔυσῖπεσ τΠ6 
οπιίπουβ ὑδᾶρε οὗ 18-- 6 Ἐ 6: 6 ἰπ ᾿υὰρε8 
ἐπ. χα, χ, 8; [Ἔγεπι. χχχίϊ. σ, 11]. 20; υκς 
χἰϊ, τ, οἴς.), αἰνναγβ (Πρ δμοτὶ οὗὨ ἴτ, 
Ιῃ 518. Οὐ. ἵ. 324 ἢ. 888 τεργεδεηίβ ΟἨγίβι, 
δηά Οτίρεη (ου Ἐζεκ. ἵν. 9) τεηιαγκβ, 
ἌΡτοΟροΒ οὗ ἴ86 ργεβεπὶ ρᾶββαρε, ἐστὶν ὃ 
ἀριθμὸς οὗτος πάθους σύμβολον καὶ κακ- 
ὥσεως τοῦ σωτῆρος τῇ ἕκτῃ ἡμέρᾳ πεπον 
θότος. Ιτεπϑοὺβ Ἔχρίδίηβ τῃς 80} 8 ὉΠ 
οὗ τπε πυπηῦεῦ 88 “ ἴῃ τεοδρι υ]δι μετ 
υπίυοτδας δροβίδϑίας εἰυβ, αυδε ἔδοίδ εϑὶ 
ἷπ βεχ τη Πρὰ8 ἀπηόγυπι" (αἀνυ. Ηαεγ. ν. 
28, 2). Τδυϑ τδς νεγὺ πυπῆθεῖ 666 ὃΥ ἰξ- 
Βεῖ ἢ, ΠΊΔΥ πᾶνε Ὀοδη διαί βοϑπε οὗ τδε 
δηκὶ-ἀἰνὶπε ρονγεσ. Ὑης Νεγοηὶς ἀρρ]ςα- 
ἄοη ᾿νουϊά ἱπιεηβίεν ἀπά Ἴοποεπίγαϊς 18 
τηξαπίπρ ἴος 3οδπ᾿8 γοδάοιβ 0 ΜΕΓΟ 
ἰηϊεῖδι Απᾶ βυςῖ ςαϊουϊατίοηδ, 88 ἴ86 
Ῥοτηρεὶ! ργαβιεὶ ρχονε, νγεσε ἔαγα! ᾶγ ενυεα 
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ΧΙΨ. σ. Καὶ εἶδον, καὶ ἰδοὺ τὸ " ἀρνίον "ἑστὸς ἐπὶ τὸ ὄρος Σιών, « ν. 6. 

καὶ μετ᾽ αὐτοῦ "ἢ ἑκατὸν τεσσεράκοντα τέσσαρες χιλιάδες ἔχουσαι τὸ 
Ὁ νἱἱ. 4; τ΄. 
δι ας 

ὄνομα αὐτοῦ καὶ τὸ ὄνομα τοῦ πατρὸς αὐτοῦ " γεγραμμένον ἐπὶ τῶν « ἦι, τᾶ, 
μετώπων αὐτῶν. 2. “ καὶ ἤκουσα φωνὴν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ὡς φωνὴν Ἐπ μα 
ὁδάτων πολλῶν καὶ ὡς φωνὴν βροντῆς μεγάλης καὶ ἡ φωνὴ ἣν ΣΦ᾽ 
ἤκουσα ὡς " κιθαρῳδῶν κιθαριζόντων ἐν ταῖς κιθάραις αὐτῶν. 

το ἀτεεϊκ-ϑρελκίηρ ἰῃβαδίτδηΐβ οὗ ἴῃς 6πὶ- 
Ρίγε. Ὑῇὰ Ρεγρδιηοβ- πβου ρΟἢ8 ἔχη ϊβῃ 
δηδίοψουβ ἰπϑίδηςςβ. 

ΟΗΆΡΤΕΒ ΧΙΝ. Τῆς ρεορδεὶ δρδὶπ 
Ὀσεᾶκβ ΟἹ το ροΐπὶ δἰβ τεδάδγβ δσσοββ ἴῃς 
ϑοζωῦσγε νἱδῖα ορεπθὰ Ὁρ ὉΥ {818 οσγδς]α οὗ 
τε θηρίον, ποῖ το ἴδε σδυτοῖ 88 Δπ οδϑίβ 
πὰ ἀϑυυγα οὐ δασίῃ Ὀὰϊ ἰο ἴδε ρἰδά βυγε 
δορε οὗ ἴδς ἐλ ἘΠ 0] αἴξες ἀεαῖῃ. Ηον οδπ 
ἴδε θηρίον δε πιεῖ ὃ ὟΝΟ (νετ. 8) οσδη μοϊ ἃ 
ουὖῖ «ραίηβι βυςἢ βεδυςτίοηβ) ΒῪ ΨΆΥ οὗ 
Ἄπδυγοσ ἴο δυο ἀουδίβ ἀπά ἔεατβ (πε ῥσο- 
Ῥδεῖ ταῖβεβ ἰἣς νεῖ οὗ ἴῃς ἔυΐυτε ἔοσ ἃ 
τιοηλεηξ ἴο τενθᾶὶ ἴπε πεάνθηὶν (οἴ. χἰϊ!. 
15, χὶν. 3) βυγνίνοτβ οὗ ἴῃς οοπῆϊοϊ (χίν. 
1-5); ψΠεγευροη ἢ τρί ἀν βκείομεββ τ 6 
ἅἄοοπι οὗ οπις δπὰ ἔδεε ρᾶρδὴ ννοσὶ ἃ Ὀν 
ΨΆΥ οἵἉ οοηϊταβὶ (6-20). Τῆς ἰαιΐει ρδ8- 
βᾶρε, ἴῃ [18 ργεβεηὶ ἔοστῃ δηὰ βἰϊε, ρίνεβ ἃ 
τοϊερείς ουτῖπε οἵ οδϊαβέσορμεβ ἀδβοσί θὰ 
αἴες οὐ (οἷ, χίν. 7: χίχ. :- 6, χίν. 8 - χνὶϊ!. 
2, 3, εἴς.). ΤἼε ἴἔνο δβιργεπις τηοξῖνεβ ἴοσ 
Ῥαίίεπε Ἰουδαῖον οἡ ἴῃς Ῥαζὶ οἵ ἴῃς βαϊπίβ 
νΕΙ. 12) ἃτα, () περδινοῖν, ἔδασ οἵ ἴῃς 
ἴς τεβεγνεὰ ἔοσ {π6 υπρεϊϊενὶπρ (χὶν.8- 

11ὴ, ἀπά, (δ) ροβιεἰνεῖγ, τὰς Ὁ]188 ἴῃ βίοσε 
ἴοτ τῇς ἰογαὶ (νεῖ. 13, οὗ, 1-5). 

νν. 1-5, ἰηϊτοδυςεά 8δ5 ἃ [01] ἴοὸ ΨψΒαὶῖ 
Ριεοεάεβ δῃηά δἃβ δῃ δηιοϊραιίοη οὗ χχί.- 
χχίϊ., 8 “4 βοζτί οἵ Τε Ὠευρ᾽ (ΥΥε]!- 
Βδυβεη), ἃ νἰδίοη οἵ ἴδε 1,ἀπ|ῦ πὸ ἰοῆψες 
ἀς «ἰαΐπ Ὀυὶ (τἰυπηρμαηὶ (πη! τᾶπὲ ὁπ ἐπα 
τηουπὶ οὗ ΟἸίνςεβ, 7μῖ. χῖν. 3 ἔ,, ἀραϊπβι 
δε πἠδιοηβτ Αρος. χί. 8, 18), διἰεηδεὰ 
ΌΥ τῆς ἀϊέε οὗ ἴδε τεάεεπιεά Ψῆο Ππδά 
Ψογβῃίρρεὰ Πίπι, ποῖ τε Ετηρεζοσ, ἄυγ- 
ἱπρ τδεὶγ Π6-τἰης. Τῆς [εννί8ῃ ἰσδάϊτίοη. 
υπάειγίηρ τπϊ8 οταςῖὶς βεεβ 0 ἤᾶνε 
θεεη οορῃδίε ἴο ἐμαὶ οὗ Επ. ἱ. 4 (. (ατεςκ), 
τεβεοιεοά αἰγεδάυ ἰῇ υἱῖ. 1-8 ; ἰξ βῃοννεὰ 8 
ται γίηρ οὗ [πς ζαϊΠέὰ] τεσηηδηὶ δὲ πιουηὶ 
Ζίοη (]οεἱ ἰϊ. 32; 188. χί. 9-12) δέτε ἴῃς 
ἴῆγοαβ οὗ {πε ἰδίϊεγ ἄδυβ (ς΄ ου χὶ. 10). 
[πὶ τογπὶβ οὗ τῃϊ8 ]οΒπ ριοΐυγεβ [6 ΟἾγὶδ- 
εἰδὴ8 ψο. ἀρρεᾶσ στ 688 ἵμεὶγ πλεβ8- 
βίαῃ ὑροη δαγίῃ (οἷ ν. το, χχ. 4-6). 
Μεγβαϑ 1:-5 ἴπὺ8 δἰπὶ ἔλιπεν δηὰ ἔγαρ- 
ταδηςδγν δὲ ἴῃς Βεϊ εἴ τμδὲ, θεΐοσε τπε 
ξεπεζγαῖ Ἰυάρτηοηϊ ἀπά σεοοιρεηβε οὗ ἔδα 
βαϊπίβ (χὶ, 18, χχ. ὰσ 1), ἴῆς ναηρυλτὰ 
ΨὯΟ Παά Ὀοζγης ἴδε ὕτυηῖ οὗ τῆς βίσυρρ!ε 
νου δη]ον ἃ βρεοΐαὶ 1188 οὗ ἰδεῖς ονγῃ. 

ἘΣ ἄπ. λεγ. 
3: ΝΤΟχνηὶ. 

22. 

Τ8ε ρεορβεὶ ἄσεβ ποῖ βίορ ἴο εἰαδογαίε 
τηϊ8 ἱπάδρεπάεηϊ πες ρϑίίοη οὗ χχ. 4-6, 
δυϊ Βυγτῖεβ οἡ (6 [.) το ἀερίςτ τῆς περδῖϊνα 
βἰάβ, υἱσ., τε ἀοννηία!!} οὗ ἴῃς δηβπιυ. 
ΥνΒεη Οαἰίσυϊα ἤτγϑι δἰιεπιριεὰ ἴο εηΐοσος 
διῖ8 ὑνοσβῃϊρ ου {π6 [εννβ, ἴῃ 6 ρίουϑ ἥυπρ 
τπεπίβεῖνεβ οὐ ἴπ6 στουηά, “ βιγεϊς βίη 
οὐ τπεὶς τὨγοδῖβ᾽" ἴῃ {πεῖς τοδάϊποϑβ ἴὸ 
ἄϊε βοοπεῖ ἴμδη ἰεὶ μεῖς αοὰ ΡῈ ργοίδποὰ 
(108. Βεϊ!. τ᾿. το, 4; 4πώ|. χνῖ, 8, 3). 
]οῆπ ἀεβίάδσαιϊεβ δῇ δα} ἀδυπεῖεβ8 
ἸοπΊροΣ ἴῃ ΟἸ τ βιίδηβ, [που ρ ἢ ἔμεν οου!ὰ 
ποῖ Βορε ἴο δνεσί, 48 ἴδε [εννϑ ἢδὰ ἄοης, 
τῆς ἱπηρεσίαὶ ργοραραπάδ οἵ ἴμε ἴα]βε ργο- 
Ῥῆαδε (ΧΗ. τό ἔ,; οὗ, 2 ὙΠεβ8. 11.). Μαγίγτ- 
ἄοτα (χίν. 13, ο΄, χίϊῖ. 15) ψγᾶβ δῖ τμδὲ 
ἴῃς πιδ)οσῖν οουἹά ἐχρεος. Βυὲ ογαῖν 
ψουϊὰ Ὀγίηρ ἵπεπὶ υἱεἰπιαῖε ἰγυταρῃ. 
Τῆς ραββᾶρε ἰ8 τοὶ βἰπιρίν ΟΒσίβιίδη δυὰς 
ποτὰ ἴμε δδπά οἵ 186 ργορῇεὶ Πἰσηβεῖε, 

νεσ. 1. [πβιεδά οὗ τῆς θϑδϑβὲ, ἴδε 
ΤιΑταῦ; ἰηβιοδὰ οὗ ἢ δεδβιβ [ΟἹ] ]Ποννοσβ 
δἂηὰ μεῖς πιασίς, ἴῆς 1, Ασηδ᾽ 8 [Ο]]Οννεῦβ 
ψῖ τῃς ἀϊνίπα παης; ἱπβίεδά οὗ τῃ6 
Ράφβϑη δλτίῃ, πιουπὶ Ζίοη. ΤὩς νί βίου 
18 δαβεὰ οπ δὴ οἷά Ϊ|εννβϑῃ δροςαϊγριίς 
τρδάϊείοη, οορίεὰ ὃν ἴπ6 ΟὨτίϑείδη δἀϊτος 
οἱ 4 Εϑάγαδβ (11. 42) Ὀχξ αἰγεδάυ ργεβεηϊ ἰῃ 
τε εν β οτί ρίπαὶ (Χηϊ. 35: ἰρβα [{.6.) 
Μεββ[45] βίδοιἑ δυρεσ Ἴοδουθη πηοπεῖβ 
ϑίοη, 39 εἰ αυοηίδπι υἱάϊδι! εὰπὶ ΠΟΙ] ρεπ- 
ἔεπὶ δά 86 δἰίᾶπὶ τυυἹ τἀ πεπὶ ρϑοίβοδπι, 
δδς βυηΐ ἄδοεηι {0018}, νν δίς ἢ ΔρΡαγεηεν 
ἀεβογιδεά (οὐ, ]οεῖ 11. 32) ἃ δυσῖμεσ Ἴγοῖς 
οὔ ἴδε τεδάϊείοη ὑπ οτ γίηρ νἱϊ. 1:-8. Τῆς 
Δρρεδγδῃςε' οὗ [δ τηδη κα τηεβδίϑ ἢ οα 
ταουηὶ Ζίοη ψὰ8 δοοοπιραπίεὰ Ὁγ ἔπε 
τχληϊξεβιδιίοη οὗ της οεἰεϑιαὶ Ζίοη (ροβί- 
Ῥοπεά Πετε {1} χχὶ.). Τῆι, χὶν. 1- 18, ἰπ 
8ΟπΊ6 τεβρεςίβ, ἃ οοπηρδηίοη ρβϑῃηεὶ ἴο νἱϊ. 
9 ὦ, τπουρ τπε τεκίπυς οὗὨ πιεβδϑίδῃ ἅτε 
Ῥαϊηεδά ἴῃ πῖογε ἀεδηίϊίεῖν [ον 88 οοἴουτβ. 
ΒΥ ἅτε ἀϊβεϊηρυ δῃεά ἔοσ μεἰς τεβεϊ ΠΠΟΩΥ 

Ῥοτπα δραϊπϑδὲ τῃς ἱπιρεγίδὶ οὐ δπὰ 
{πε οοπίαηίπδίίοηβ οὗ ἴδε ραρᾶπ ννογὶ ά. 

νει. 3. ΒΟ βίηρ τε πὲνν βοηρὺ 
δηρεῖβ οὐ ἴῃε τεἀεεημεὰ ὃ [Ι᾿ ν. 9 ἰξ ἰβ 
ςδαπιεάποι Βεΐοτε τῆς [ἰνίηρ᾽ ογοδίαγεβ δηά 
εἰάετβ Ὀὰῖ Ὀγ ἔπεσα; Πεγα ἐξ 18 ηοὶ ογὶ ρίη- 
ΑΙΙν βυπς ὉΥ ἴδε τεἀεεπηεὰ (45 ἰπ χν. 3 
δηὰ 4 Ἐβά. 11. 42) Ὀυξ ἰδ πίε! Πἰρί Ὁ] 6 τὸ 
τῆετὰ δηὰ ἴο {πεπὶ δίοηθβ. ὙΠεῖγ ἐχρογὶ- 
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των με καὶ 1 ἄδουσιν “ φδὴν 1 καινὴν ἐνώπιον τοῦ θρόνου καὶ ἐνώπιον τῶν 
ε) . χνὶ. τεσσάρων ζῴων καὶ τῶν πρεσβυτέρων - " καὶ οὐδεὶς ἐδύνατο μαθεῖν 
δέξι. 1, τὴν φδὴν εἰ μὴ αἱ ἑκατὸν τεσσεράκοντα τέσσαρες χιλιάδες, ' οἱ 

1 ἐσαρι; 4 ἠγορασμένοι ἀπὸ τῆς γῆς. 
(δ ν. 13, 4. " οὗτοί εἰσιν οἱ μετὰ γυναικῶν οὐκ ἐμολύνθησαν : παρθένοι 
Χὶ. 4, εἷς.) 

κττίρίς γάρ εἰσιν. 

μόν λπς οὗτοι οἱ " ἀκολουθοῦντες τῷ ἀρνίῳ ὅπου ἄν " ὑπάγει. 
ΠΗ Σ οὗτοι " ἠγοράσθησαν ἀπὸ τῶν ἀνθρώπων " ἀπαρχὴ τῷ θεῷ [καὶ 
12, εἰς.) , 

1 ο΄. Ἰπδι. τῷ ἀρνίῳ]. 
ΑΔ δεος, καὶ 4 ἂν τῷ στόματι αὐτῶν οὐχ “ εὑρέθη ψεῦδος - " ἄμωμοί εἰσιν. 
12, Ευδ. Ἵ 
Ἡ.Ε. ν. ΓΒ : ς Υψ, ᾿ 

τι βάοιο Το τυραν χον ὙΡοΣ ἢ ότιτοι  οἰθα μα Ἔρι ΓΚ οἱ το τοαετνν ψεῖατα Ἐρανῖμαε: 
δτὶς νἱ. 56 (ἰηἀϊς.). 0.2 Ῥεῖ. ἰΐ... Ρ «΄. ϑοδοῖ. οὔ σὶρ. Ογεςί. σ Ῥεῖ. ἰΐ, 22, 1π8. 

υδς 44; ο΄. (οἱ. ἱ. 22, δόρει ἢ το, Ἡεῦ. ἰχ. 14 

1 Τί. (Α1,), νν8., Β]. τίμα οἵ. ὡς (ἢ δ ΡΟ, εἰς., Με., Ρε8β8., Αςεἴδ., Ασα. Οτἱ β.» 
Ω) Μειδοᾶ,, Απάς, ΡΑΙ, τε 

δῆς δηδϑὶ θά ἐμ επὶ ἴ0 ἐπε ἰηΐο [18 πηεδη- 
ἰηρ. Τῖβ ῥείν!εζε ἰ8 ἄυς ἴο (νν. 4-5) 
τηεὶς ρῥγενίοιβ ομδγαοίες δηὰ Ἴοπάυςϊ, 
ὙΠβ ἱπποῖ οἶτοῖς ἃγα δβδοείίςβ, παρθένοι. 
ἐνκ., ποῖ τηογεῖν υπιηλιτίε οἵ ἔγες ἔγοπι 
βεχυδὶ νίος ὃδυῖ οεἰϊθαῖεβ (ς,,. Οδεγπε, 
Ονΐρ. Ῥεαϊέεγ, 446; Ἡοεηπίοκε, ἀάς 
ϑέκἀεκελνίεἰοπέμνι, τοοϑ, 130 ἢ, ; Βαϊάδη- 
Βρεῖρεσ, τοῦ; νοὴ Ποδβομῆϊξζ, 30 ἔ., 228, 
261); ο΄. τ Οοτ, νἱῖ. 32. Τῆς ρῥγεναι προ 
7εννίβῃ τεβρθοῖ ἕος πηατείαρε ἀϊά ποὶ σμεοῖ 
ἃ ἰεηάἄεπογυ ἴο ςεἰἰθαου ὙΠΟ ἢ νὰ Ὁ 0 
τηθδῃβ οοηῆηοά ἴο ἴπε Εβδβεπεβ οσ Τπεσα- 
Ῥευϊας. ἔνε Μειβοάϊυϑ, ψνῆο 8116 ζογίβεβ 
δε ϑενεη πεδάβ οἵ χίΐ, 3 ἱπῖο ἴῃς βενδη 
ἀεαάϊν βἰπβ δηὰ {με βίδγβ οὗ χίΐ. 2 ἱπίο 
Βεγεῖιοβ, [8 Κε8 ἔπ|8 ρῆγδβε τ γα γ, πὶ ἴῃς 
Βεηδε οὗ νἱγρίπἰν ποῖ βίπηρὶν οἵ ρυγίν (50 
Ἐρίρῃ. Ηγ. χχχ. 2) ; ἀπά, δἱβουρῃ ἰδς 
τους [8 ἴοο ἱποίἀεπιδὶ ἴο Ὁδᾶσ ργεβϑίῃρ, 
ἰξ ἰδ υπην βία καῦϊα (οἷ, [πιτοὰ. 8 6). ἴπ 
ἴδε ρορυΐᾶτ τεϊἱρίοη οὗ Ῥηγγυρία ἴΠετε ννδ8 
ἃ ἰεεῖϊϊπρ (εχργεδβεὰ ἰῃ ἴπε δὐπυςίβαηι, 
4.Ρ.» οἵ τδε ρῥτγίεβίβ. δἱ Ηἰεγαροἕδ) τμδὲ 
Οὔς ΤἝπιε πεᾶγεγ ἴὸ ἴῃς ἀϊνίης 16 ὉῪ 
δηηϊ]διπς τῇς ἀϊδεϊηςείοη οἵ βεχ, ἢ 18 
ἰπ τῆς νοῖῖνε ἰπβογίριίοπβ οἵ Αβδία Μίποσς 
(Ὁ. Β. Ῥ. ἰ. 137) τηλιτίαρε ἰβ ηοῖ τεοοῦ- 
πἰβεά δ8 ρασζὶ οὗ ἴῃς ἀϊνίηε οἵ σεϊϊ σίου β 
1:ἴπ. ὙΒῚΒ δἰπιοβρῆεσε οὗ ἴοςδὶ ἐεεϊϊηρ, 
τορεῖπεγ στ τΠ6 Ιᾶχ τῆογαὶ οοηδβοίεπος 
οἵ τῆς ρορυΐδτ τε! φίοη, νου! ἐοβίες τἰπς 
τε ξίουβ ἰαπάδεηου ἴὸ τερασά ςεϊἰδαῖεβ 
88 ῬΓα-Εσ ΠΘΠΕἾΥ πεᾶσ ἴο ἀοά. ολου- 
θοῦντες:: εἰπεῖ ἃ Πἰβίογιο ργεβεηῖ ἴο βεουσε 
νἱνπεβ8 (ἀκολονθήσαντες, δγτ. 5), ἴῃ 
ΨΪςΉ σάβε ἴδε δ᾽] υϑῖοπ ἰβ το {Πεὶγ βασι ν 
Ἰογαῖεν (τε..), οσ, τῆοσς ριοθδῦϊυ (πη νίαν 

τ.) Ὀεΐοτε ὡδην, 85 δΔἢ εοῇο οἵ νεῖ. 2. 

οἵ ὑπάγει, ρτε8.), ἃ ἀεβετρὅοη οἵ ἐμεῖς 
Βεάνεηὶν ῥχγινίϊεσε δηὰ ροβίτίοη ((}. νἱϊ. 
17), Ὀοττονγεά ἔτοαι Ἐργριίαπ τεϊρίοη 
ψνῆοτο τῆς “ (ΟΠ οννεσα οὗ Ηοσιιβ,᾽" [᾿ς ἀϊνὶπα 
δηὰ νἱςτοτίουβ ϑοη οὗ Οβίσίβ, ὑγεσε ἃ βεσίεβ 
οἵ ςεἰεβεῖαὶ κίηρβ νῆο ᾿ψεσα βδυρροβεά ἴὸ 
δᾶνε τεϊζηεά ἀυγίπρ (ἢξ εαείϊες ἀυπδεῖῖεβ. 
Το ὃς ἀπιοηρ ἴδε “1οἸοννεσβ οὗ Ηογυβ᾽ 
ΨᾺΒ δῃ εαυϊνα!εης ἔοσ ἱπηπιοτίδὶ 16. Οὐ. 
ἘΕ. Β. Ὁ. τοῦ: “1κεὶ πὶς σῖθε ὉΡ διηοηρ 
ἴποδβε νΠο ἴο!!ονν τς ρστεδὶ αοά; 1 ἃπὶτῃς 
8δοη οὗ Μαᾶιὶ, ἀπὰ ἐπὶ το ἢς Δροπιΐπαδ- 
ἰεῖ8 ἰ8 δε δρίγ: οἵ ἐδϊβεμοοὰ [ε΄ Αρος. 
χὶν. 5] 1 δπὶ ἴῃ τευ ρἢ 1" --ἀπό ἴῃ 3,4 ἰδ 
δαυΐϊναϊεης ἰο {δε ραγιίεῖνε ἐκ (οὐ. ν. 9).-- 
ἀπαρχή: {δεν ἴογηι ἴδε δτγβιίγυϊβ οὗ 
παληϊεπα ἴον ἀοά; οἴμπεῖβ ἅγε ἴο ἔοϊ!ον, 
δι ἴπεβε ἅτε ἴῃς δϊέές, ἴμεν μανε ἃ ργεδθ- 
ρε 411 ἐδεὶς οὐστι. Τῆς ἰάεᾶ οὗ ρῥτίοσ! Υ 
βῃδάεβ ἱπῖο [πΠδὶ οἵ βυρετίοτι τυ, Ἐπου ἢ ἴῃ 
8 νεῪ ἀἰϊδετεπὶ νὰν ἥτογη ἴπαὶ οὗ ἔσπι. 
χὶ. τό. ὉὈς. εηάεὶ ΗἩδετγὶβ (ἴῃ Ῥγδεενὶ 
αν Ῥαῤεγς, Μᾶϑγυ, 1001) ἀεϑοσίθεβ (δ 
ἱπίεσεβὶ δηὰ Ὄχοϊϊεπηθηὶ δὲ [οσγυβαΐοση ἄυγ- 
πα ἴδε ξεῖν ἄδλυβ οὗ βυπιπιεῖ ἤδη “ ἂς 
Ὦσϑὲ στὶρε ὅσβ νεσὲ ἰη ἴῃς πιασεῖ. ὙνΒεη 
ομδ᾽ Β 800} ἀεβίγεβ ἴδε νἱπίδρε ογ ἴῃς ἔγυϊῖ- 
ἂξε οὗ (ἢς δυπηπιεῦ.. .. ἴῃς ἴγϑεβ ἰμδί ᾶγεὲ 
ἃ ἰοτιπίρῃε ἴο τε ἔοτε σε ἴῃς [αἱ δπὰ 
ἀεῖρῆς οὗ τῆς τον." ---καὶ τι ἀ., ἀδυλι! 
τδκεη 88 ἃ βοσίδε᾽ β σίοββ. ΕἸβενβεσε ἴῃς 
᾿ΑβῊ ἅτε γτεἀξεγηεά ὃγ, ποῖ ἔοσ, ἴῃς 1,δπὶῦ 
ν. 9). 

ψγεσ. 6. ἄμωμοι, “᾿πΡ] επιϊβηοα " (4 
τἰτι4] ἰεστη). ροββί δ ν ςοηίδίπβ ἃ βαοσίβοϊαὶ 
πρε, κε ἀπαρχή ἴῃ δΒοπια οὗ τε ἱπδοσίρ- 
τίοῃβ (-Ξ γί τὸ ἀεὶ), οὖ ΤΒίεπις᾽ 5 15- 
ϑολγήγιεπ νον Μαρπεθρία, 26.Ἴ  ὙὍὙδεβα 



3-7. ΑΠΟΚΑΛΎΨΙΣ ΙΩΏΩΑΝΝΟΥ 

6. Καὶ εἶδον "ἄλλον! ἄγγελον πετόμενον ἐν ᾿ μεσουρανήματι, ε5 Βετα Δηά 

ἔχοντα " εὐαγγέλιον αἰώνιον " εὐαγγελίσαι ἐπὶ τοὺς " καθημένους ἐπὶ τεδαρα 
" ς 

τῆς γῆς "καὶ ἐπὶ πᾶν ἔθνος καὶ φυλὴν καὶ γλῶσσαν καὶ λαόν, ἰΔίοτοκεῖς 
ἢ. λέγων ἐν φωνῇ μεγάλῃ, Ἔ Ῥίαίο, 

“ φοβήθητε τὸν θεὸν καὶ " δότε αὐτῷ δόξαν, σέτι, εἴ. 
ὅτι ἦλθεν ἡ ὦρα τῆς κρίσεως αὐτοῦ " ἀϑθ ἴω 

Ῥκας νἱἱἱ. 
13, εἴς. 

ἐνὶ", 13. ἱ 1 (ῳ΄. ΘΔ]. 1. 8 Ῥεῖ. ἰ. 25; . Ἰοδα χνΐ. 12. ο, 
ταχεῖαι. Ὡς α ἘΝ ΞΩΡς ̓ ὡῃ Ὧδε ὙΝΎΒΒΕΝ αὶ 8, χὴν ἀπο οὐρὰ Α Ἶν ἐν τντῃ Ε δ 18, 
Ἐσδασ σοά, ποὶ ἰδε δεδδῖ, οἵ. χες. Με". ἱν. 10. ἃ χὶ. 13. 

Δ αλλον [8 τῖοσε ᾿ἰκεῖγ ἴο ῃᾶνε Ὀδεη ογεὰ (50 
τῃε ἀϊ ῆσυ ΠΥ οὗ τεΐεγεηςοε (χ. 1, χί. 15) ἔπδῃ ἴο πᾶνα 
ΜΝ εἶδβ. οοη]. αετον. 

δάμεγεηΐβ ἅτε γτεάεειηεῦ, Βυΐ ἴῃ δηοῖβες 
δϑρεοὶ {πεῖν φυδι ἰεβ οὗ ρυτιν δηά συΐ]ε- 
Ιεββῆεββ ἔογπι ἃ βινεαεῖ βδοσίθοε ἴο αοά. 
Α Ομηβιίδη ποὲ οὐἱυ πᾶν ὃε τεάεετηεά 
Ὀυϊ πᾶν βδοσίβοα ΠἰΠΊ5ΕἸ ἢ ἴῃ [Π6 ἱπίοσεβίβ 
οὗ τῆς Βεάεοπιει.-- -ψεῦδος. 1π νίενν οὗ 
χχί. 8, 27, χχίΐ. 15. ἴξ ἴδ βυρετῆυουδ ἴο 
τοϊηῖς οὗ ῥγορῃεῖβ οσ ἰεδοῆειβ βρεοίδ!ν 
(ΥΝ εἴπεὶ, 146-148) ἰπ 1818 σοπποχίοπῃ, 8]- 
τδουρῃ τδς κίβ οὗἨἩ υἱξετάποα δηὰ ῥγο- 
ῬΏΘΟΥ Μεῖς ραγιου δεῖν δββοοίδιεά νΠΒ 
δβοειςΐδπι (Επ, Ιχχχίϊ!., ον ]]}., εἰς.) ἴῃ ἐδ ς 
ΕΑΕΥ Τμυτο οὗ τλε ἤγϑὶ σδηϊυγυ ; ἐ.., 
“ἴῃς ψΠοῖς γοῖςε οὗ τς Ιοτὰ τη Ἀϊὰ, 
νἷ. ΤΏΔῪ τείεσ ἴο σε ἰθδου (ἴπ νοι οΑ86 
τέλειος ννουϊὰ Ὀς εαυϊναϊεπι ἴὸ ος 
Βετο). ᾧ". ἰδς ἀϊδουδβδβίοη οὗἉ γεάβοῃβ, ἴῃ ἃ 
Βανγϊοπίδη ἱποδηίδιίοη (Ζιπισηεση, ἀὲς 
ΒεΞελεσδγμηρΞείαζείη δλμγῥη, 5, 6), ΜΕΥ 
δε δυβεσες ψᾶ8 ρυηπίβμεά. “Ηδβ δα 
ἔοσ "πο᾽ βδία "γεβ᾽, [ Εοσ ' γεθ᾽ βαίἀ "πο ἢ 
“0 ΝΥ 8 με ἴτδηΐς ἴῃ βρεακίηρ [ δυὶ (8186 
ἴῃ μεατὶ}} Νγαβ ξ " γεβ᾽ ψγτἢ Βἰ8 ταουτα ] 
Ῥυῖϊ “πο᾽ 1π δί8 εαγὶ δ᾽" ΤῇἊ Αββυχίδῃ 
ἰάϊομι ἔοσς Ἰογαῖεν 18 “" ἴσιιε βρεεςῖ ἴῃ τῃ6 
τοουῦτ οὗ πε Ρεορῖς,᾽" πεῖῖμετν σεδε!]ουδ 
Ὧοσ βοάϊείουβ [8 }Κ. 

νυν. 6-2ο: δε ἔεασίυϊ ἄοοπι οὗ ἴδε ἱπι- 
Ρεηΐϊϊεπὶ ραρβϑηβ ἰβ ἀππουηςεά ἰη ἃ {τἰρῖς 
νἱβίοῃ οὗἩ δηρεῖβ (νεσ. 6-13), Ὑμεγευροη ἃ 
Ῥτοϊερείς βυπιηλαγν οὗἨ {πε ἤπαὶ ᾿υάστηεπι 
οὐ τ86 νοτά (ΟἸϊοννβ (νεσ. 14-20). [ἢ 
6-13, 12-13 ἀπά καὶ ἕν τ. ἀ. (10) ἅτε {πε 
ΟὨΪΥ δβρεοϊβολ!ν ΟἸγίβείδη ἰουσδεβ; δυϊ 
πε ἰατῖεσ ποεοὰ ποῖ ὄἼνεῆ ὃε ἃ βοσίραὶ 
ΒΊοββ, πὰ 6-1ὶ 15 ἱπίο Πρ] 6 δβ ἴῃς ουὐἵ- 
Ῥυτδὲ οὗ 4 νεδεπιεὴς αν ϑῃ ΟἘγιβείδη 
Δροοαϊγρεῖδι. Ὑῆς βεγ δεῖς ἀδία ἀο ποῖ 
7υδεν δὴγ υροιμεβὶβ οἵ δὴ εἀϊεθά βουτγοε. 
ΤΒς βτϑὲ δηρεὶ (6-7) ἀππουηςοεβ (εὐαγγε- 
λίσαι Βεῖα, Δηά ῥετῆδρβ α͵8ο ἴῃ χ. 7, ἵπ 
πουῖσαὶ βεηβςε οὗ υΧΧ, 2 ϑ8π). χνἱ!. 109-20; 
Ἀῖο Οδββ. ᾿χὶ. 13) ἰο ἴμε υπίνετδε (ῃς 
ΠΕΒ ἴδδιὶ ἴῃς ἀϊνίπε ἢ ἰ8 ποῦν ἴο 
Ὅς οοπδυτητηαῖδά, δυϊ τἰθδι ποτε ἰ8 81}}} 

ψΟΙ. ν. 

δ Ὁ, Οτΐξ.» εἴς.» Β8β.), οὐνίηρ ἴο 
δἢ ἱπβετίοἁ. ΕῸσ ἀγγελον ]. 

ο΄. χὶ. 3) ἃ οὔδηπος το γϑρεηὶ (ἰπιρ]ϊοΐε, οὐ, 
χὰ ὶ, "δ Τῆς δξείπει αν οὔ τῷ 
ἶχ. 21 18 ἀυθ ἴο τἰδς ἔδλοϊ ἰπδὲ τηεη ννεῖς 
ἴδετε δοςουηίςα 48 8βισί ιν τεβροηβίδὶς ἔοσ 
τδεὶς ἰάοϊαίτΥ δηὰ ἱπηπηοσαὶν. Ηδτε τῆς 
πδιίοηβ ᾶστε τεραγάεὰ ἰῃ τῃς ἢἤγβὲ ἰπβίδπος 
88 πανίηρ Ὀεεη βοάυςςὰ Ὀγ Κοπιε ἱπῖο ἐδ 6 
Ἰπαρεγῖαὶ οὐϊυ8 (8-0); ἤδπος {Πὰν φεῖ ἃ 
ΜΑΙΠΙΠΡ Δηά ἃ 1Δ8ὲ ορροσγίυπιγ οὗ ἰσδηβ- 
ξειτίηρ ἐμεῖς αἰ! ερίαποε το [8 τὶ σμεῖω] οὗ- 
͵)εοι. Ὑμὲ πεᾶσ ἄοοπι οἵ ἴδε επιρίτς, οὗ 
ΨΠΙΟΒ 186 ργορδεῖ 18 σοηνίποεὰ ὄνεῃ ἴῃ 
δε ποὺς οὗ Πὲς ἀρρταπάϊβετηεης (χιϊ!. 8), 
͵8 πιαὰς ἃ πιοῖϊνε ἔοτ υτρίπρ πεῖ Βεσυϊ δά 
δάποιεπῖίβ ἴο σερεηῖΐ ἴῃ {ἰπ|ὸ δηὰ ἢασ 
ΟὨείβείδη νἱοεπιβ ἴοὸ επάυτε (χίν. 12). 
Τῆς βυδβίδηςςε οἔἉ [118 ργος ἀπιδίιοη 'β ποὲ 
τιυς ἢ οὗ ἃ βοβρεῖ, ἀπά {πε ρχσορβεῖ ενὶ- 
ἀδπΕ ἄοεβ ποὶ Ἰοοῖς ἔοσ πιο τοβϑυϊὶ, ἰξ 
ἃῃγ. [118 ὄ'Ῥυτε, πδίυγαὶ ἐπεῖβηι᾿᾿ (δ τὰ- 
ΟΟΧ) ἰ8 ΡῬασι εἰεά ὃὉγ τμδὶ οἵ Εοηι. ἰϊ. 5 ἢ, 

ἐσ. 6. πετόμενον: δηρεῖβ Ὀερίη ἴο 
ἣν ἴῃ τὰς ]εννδῃ πβανεη ἀδους (ες δ6- 
εἰπηίηρ οὗ τδς ἤγειϊ ςεπίυγυ Β.6. (Επ. ἱχὶ. 
Ι 

νει. 7. ποιήσαντι κιτιλ. δίπος Βα ψῆ0 
8δ8 ογεδίεδ 8 ἴδε εἰρῃε ἴο ἰυάρε δῖ8 
ογδδίυγεβ, 45 νν 611] 248 ἴο σεοεῖνε μεῖς ννοσ- 
ΒΡ (οὐ. ἵν. τσ ἔ,, εἰς ).--ὦρα -- ἰδς ἄχεά 
(ζ΄. 15), καιρός ἴῃς δέ, τηοπτεπε ἔος δοιίοπ, 
Οοπίγαβε ἘΠ ἐδὶβ βυχηποηβ [σ᾿ 8 
Φυϊβοσηα ἀρρεαὶ ἴο Νέετο (1. 57 .) : “18- 
ταῖὶ ροπάετᾳ ςο οἷ: Οτὐῦς ἴδῃς πιεάϊο,᾽" 
εἰς. Τῆς βεοοπᾶ δηρεὶ οἵ ἰδε (πο δη- 
πουηςεβ ἴδε ἔδλυϊ8β δπά [211] οὗ (νεσ. 8} 
Ἐσοπιε 848 ἃ βεοοηπά Βαδγίοη. Τῆς ργσορβεῖ 
υοῖεβ ἕγτοτη (ἢ ροβίεχι!ς ογαοῖς δρ- 
ἐπάεά τὸ Ϊεγεπιίδῃ (7 6ς. 1ἰ. 18). -ϑυμός 
88 Ῥγοῦδοϊυ τς ἀουῦ!ε βεηδβε ςδστὶ. 

τ) πε 58} ἰεγπὶ “ Ῥαββίοη". Αβ Ὠἰβίογυ 
Ῥίονεβ, ἴῃς Οκεβᾶς οὐἱὲ [δι εἶν ἱπιοχίς αι 
Ῥεορῖς, Ἵβρεςίδ!ν ἰπ δε Εδβϑί, [πῃ Αβία 
Μίῖποσ ἰξ θεσᾶπὶα ἃ ρεζέεοϊ ραββίοη ὑἱ ἢ 
ΤΑΔΌΥ σοτηπιυηἰἰεβ. ὙΠΕῪ Κ711 δηά ἰξ ἃ 
ἀϊδετεπι πὰ οὗ μαβδδίοη, (ἢ ργορῆεῖ 

28 
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δΕωριλεῖς, καὶ προσκυνήσατε τῷ " ποιήσαντι τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν καὶ 
αἰ! 4, τᾶ, “ θάλασσαν καὶ " πηγὰς ὑδάτων.᾽ 
δοὺς σα. 8. καὶ ἄλλος ἄγγελος δεύτερος 1 ἠκολούθησε λέγων, 
ἔμέμδει, ““Ἔπεσεν : ἔπεσε " Βαβυλὼν ̓  ν μεγάλη ̓  " 
δ, Ὅρα, τ ἐκ τοῦ οἴνου [τοῦ θυμοῦ] τῆς πορνείας αὐτῆς πεπότικε 
ΤΙΝ ζω . πάντα τὰ ἔθνη. ᾿ 

ΗΝ 9. καὶ ἄλλος ἄγγελος τρίτος ἠκολούθησεν αὐτοῖς λέγων ἐν φωνῇ 

ανΐ, 4. «ἡ μεγάλῃ, “Εἴ τις προσκυνεῖ " τὸ θηρίον καὶ τὴν εἰκόνα αὐτοῦ καὶ 

το το λαμβάνει χάραγμα ἐπὶ ' τοῦ μετώπου αὐτοῦ ἢ ἐπὶ τὴν χεῖρα " αὐτοῦ,2 
οἱ ἀεροῖο, [ο, Χ καὶ αὐτὸς ᾿ πίεται ἐκ τοῦ οἴνου τοῦ θυμοῦ τοῦ θεοῦ, τοῦ 

Ὁ το 74 κεκερασμένου " ἀκράτου ἐν τῷ ποτηρίῳ τῆς ὀργῆς αὐτοῦ, καὶ ἃ δοσ. οὗ 
ὃ 588 Ὡδ,ι' οι.’ μεν Ἀμαρ᾽ βασανισθήσεται ἐν πυρὶ καὶ "θείῳ ἐνώπιον ἀγγέλων " ἁγίων 

80 χνϊϊὶ, Δ᾽ ει Ῥεῖ. ν. 13. {Όδη. ἱν. 27 (30), 76ς. 11. “8. 
εὐυςεῖνο (45 ἰπ χίϊὶ. 2, 1ες. 1. 2). Ὦ χἰϊὶ. χσ2.17. ἱ ξεῦ. δὲ νἱΐ. 5, εἰς. 

86, 86 νγῈ}} 8 Βαδγίοω ; οἱ. οὐ 1ἰΐ. 20. 176εῖ. χχν. 17.109, 27-20, ΧΧχὶΐ. 1, αἰδο Ῥε. ἶχχν. 9, Ρβ. 50]. 
νἱϊ. 15. 8εο δεῖον αἱ χνΐ. 1:9, χὶχ, 1:5. τὰ (]. 1]ο8. Α'πὶ. χνίϊ. 6, τ, χνἱϊ. 9, 8, εἰς. Ὁ ΘΟ. οὰ 
ἶχ. 18. Ο ΑΒ Μεαζκ νἱϊΐ. 38, Αςῖδβ χ. 22, εἴς. 

Μουΐε. ἱ. 135; ο(. 184. χχὶ. 
δυεηςε οὗὨ ἰάοϊα, 

1 Τῆς ἰδυϊοϊορίςαὶ δεντερος ροεδ εἰἴπες δείοτε (Α0, 1, εἴς., Ασείδ., [.δοῃ., Ττ., Αἱ.» 
ΜῊ, 5νν., Β).) ος δἔξεσ (β ΟΡ, τηΐπ., Με., Ρεβῇ., Ασπι., εἴς., Τίὶ., ΝΥ 8.) αγγελος. 
στον θυμον (οπι. ἔμ]. τ, οὔ, Τίς., Ρτ., Οδββίοἁ.) ἂἃβ δὲ χνῖϊϊ. 3 (οστλ. 85., Ρσ.) ἃ ρίοβϑβ [Β]., 
8 35, 6] ὺ ΟΡ. χνί!. 2. 
3 ..«(“.αντον (ὁπ). 83.) ἃ ροββ ἢ (Β)., οΑ χιἱϊ. το). 

Ἰγαγ ψτίῖεβ, ἀγαννὶηρ οὐ 4 ρονεγίῃὶ 
ὅτ. ἤρυτε; ἴδε ραββίοη οἵ αοὐ'β Βοῖ ἰῃ- 
αϊχηατκίοη νν1}} θὲ ἑογο εὰ ἄονγῃ {μεὶγ ἰὨγοδίβ, 
1|κε ἃ δίϊεες ἀγαυ σῆς (νεγ. το). θυμός, μον- 
ἐνεῖ, Ὀδεβίἀεβ ἱγαπϑαιίπρ ἃ Ηεῦσγεν εαυΐ- 
ναϊεπῖ ἴογ “ διγν " (188. 11. 17 4), 15. ος- 
οαβίοπαν ἃ υυχΧΧ τεπάεσίηρ ἔοσ (δες δηδ- 
Ἰοξοιβ ἰάδα οὗ “" νβῃοπὶ"᾽ οἵ " Ροίβοῃ " 
(πὸπ οΓ νυν ε΄. ]οὉ χχ. 16), δηά 

τις 
τ ῖ8 ψουἹὰ γίεἰά ἃ φορά βεῆβε ἤεσε. 

νν. φτι. Τῆς τδίτά δηρ εἱ ργος δ πὶϑ 
καῖ δε ἀεἰ!θεταῖε δἀπεγεηῖθ οἵ τἰῃς 1π|- 
Ῥετίαὶ ουἰϊυ8 σε ἴο θὲ δεῖϊά τεδροηβίδὶς 
ἔοτ ἰδεῖς δοιϊίοπβ, δηὰ ρυπίβῃθά δοςοογά- 
ἱηγῖν. Τῆς οὐ]δοὶ 18 {πδὲ ἴῃ ε8ς νοϊδγί 68 
ταν ὉὈς “᾿δοᾶγαά ἱπίο (δ! ἢ Ὁγ τνασηΐηρ οὗ 
δἰ ΄8 ραίπβ". Τῆς ρ[εΔ οὗἉ ἕογος (χίϊϊ. 1.2) 
ἰ8 0 Ἔχουβε (ς. Μαῖίῖ. χ, 28). 

ΨΝες. το. κεκε δεῖς 88 ἴῃ χυϊϊϊ, 
6 ὉΥ οχγπιοζοη -- “ ρουτεὰ ουἱ," τῆς 
οτὐἱρίηαὶ πιεδηΐϊηρ οὐ “ πηχεδ" (ντΒ 
νναῖετ) θείην ἀγορρεά. Τῆς τοτίυτε (ἀ6- 

ἰεϊεἀ ἔτοπι 188. χχχίν. 9, 1ο) ἰβ ἱπῆϊςιθά 
φίογε ἑὰς κοὶν ἀπρεὶς (ἡ ὯΟ αν 6 ΠΕ δἱὲ 

88 Ἀ58Έββοῖβ δὶ (ἢς ἰπάρτηςηϊ, Εη. χἰνη. 
9), ἁγίων Ὀείπρ εἰἴῃετ δῃ εῤῥέκεέοη ογμαης 
οΓ δῃ δ᾽Ἱυβίοη ἴο χίΐὶ. 8-9. Νοσζωδίν 
ἴδε ρεορβεῖ τείγαϊπβ ἔγοπι ἰηϊσοάδυςίηρ 
Βυο ϑρεοίδίοτβ οὗ ἄοοπιὶ (χίχ, 20, χχ. 
10:14). “ΕἾτΘ ἰδ ἴῃς ἀϊνίης οσγαεϊ εν οὗ 
τὰς ϑεπιίεὶς ταὶ ρίοηβ " (Πουρμιν), δυὰς 

τῆς τοτπιθηῖ Ὡς ἢ [υἀδἴδπι ἀξ ρηοα ἕο 
ἔα]! εη Ἀπβεῖς δηὰ δροβίδίεβ 18 δεδίζηοα 
Βεῖς ἴο ἴῆ6 ᾿γοσβαρρεσβ οὗ ἔς Οξεβᾶσβ. 
ΤΕς Αροοδῖγρβε ἰβ 8ι]επὶ ὑροπ ἀρεηῖβ 
οὗ τοσῖυτε ; 1ΠῈῪ σε ποῖ ἴδε δηρεΐβ, πιυοΒ 
1ε88 ἐς ἀεν!] (ννῆο 18. Ἀἰπιβεὶῦ ρυπίβηςεά, 
χχ. 10). Βυῖ, κε 4 Εδβά. νυἱΐ. [νες. 36] 
(“δες ἔσσγπδος οὗ Θεβεπηᾶ 88.411 ὃς ἀϊΐε- 
οἰοβεά δηά ονεῖ δρδῖπβε ἰξ τῆς ραγδάϊβε οὗ 
ἀεἰρμι᾽᾽}), ]ομπ Ἰοσδῖς ἴδε ρίδςς οἵ ἴος- 
τηθηΐ νος αρδίπβι ἔπε ρίδος οὗ τεδῖ. Εος 
βυς ἢ ρτίπι ρορυϊᾶς ἔδης!εβ Ἐποςἢ (χχνὶϊ. 2, 
3, Χἰνΐ. ο, χο. 26, 3) 18. τη δί ΠΥ ταβροη- 
δἰδῖε; δεῖς (48 ἴπ Οεηι, ΠΗ νι. χνὶϊ.} τὰς 
τογίυγεβ ργοςεθὰ υὑπάες ἴδ εἐγοβ οἵ (86 
στἰρῃίθουδ, που ρἢ (εβρϑοὶδ!ν ἴπ τς Ἰαῖες 
“ταρταθηῖβ, ἃ8 ἴθ ομηδ Αρος.) τῇς 
τηογα] ἰϑαϊίοη οἵ ἴῃς Ἰάεα ἢδ8 δάνδηςςά, 
πὲ} Οεἤμδηπα νδηΐβῆεβ ἔγοσα ἴῃ 6 βοεπα 
οὗ ὉΠ188. “1Ἰε ἰ8β ἱπιροβδβίθὶς ἔοσ ὰ8β ἴὸ 
υπηδετϑίαπὰ ον ϑυςῇ ἃ βίρῃι σουϊά ὃς 
ςοτηρδίδις ὑἢ Βεανεπῖν Παρρίηςββ "" 
(ϑιδπίοη, Κεισίτλ απὰ Οὐ γίςέακ Μεκοίακ, 
Ῥ. 3414; ο΄. 1,εο γ᾿ 8 Εωγοῤέαπ Μογαΐς, ἰὶ. 
225 4), Ὀυϊ πε ρβυσποϊορίοαὶ δαβίβ οὗ [8 8 
Βαβι εχρεςίδϊίοη οδη ὃς νοτ ἢϑὰ ἰη τδς 
ογυᾶετ ἔγρεβ οὗ ρτίγηϊτνε Δπά πηοάετη το- 
Ἰσίοη. Μοβὲ οσεῖςβ ἀεϊεῖς καὶ ἐνώπιον 
τοῦ ἀρνίον 88 Δποίδετ ρ]ο68 (7. οη νεσ. 
4); ἴδε ροβίξϊοη οὗἨ 7εβυβ αδῆες δε 
δηρεῖβ ἰδ ποῖ υπεχατηρὶεὰ (εἶ, ἰ. 4, 5), 
Ἔνθ ἰ δεΐογε ἐδλε λοὶν ἀπρεὶς Ἰετε τοὶ 

.. ,-- οὕ ““-Ξ  σππΨΒέὁρ--,-ουύκαρ δδηδι παῦσαι 
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{καὶ ἐνώπιον τοῦ ἀρνίου]" 11. καὶ 
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ὁ καπνὸς τοῦ " βασανισμοῦ » ̓ ὠδομωνς 
αὐτῶν " εἰς αἰῶνας αἰώνων " ἀναβαίνει - καὶ οὐκ ἔχουσιν "ἀνάπαυσιν βασάνον 

χυϊϊὶ. 
ἡμέρας καὶ νυκτὸς οἱ προσκυνοῦντες τὸ θηρίον καὶ τὴν εἰκόνα αὐτοῦ, ἀρ υδον 
καὶ " εἴ τις λαμβάνει τὸ χάραγμα τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ.᾿᾿ 
ἡ " ὑπομονὴ τῶν ἁγίων ἐστίν - οἱ " τηροῦντες τὰς ἐντολὰς “ τοῦ θεοῦ 
καὶ τὴν ᾿ πίστιν Ἰησοῦ. 

13. καὶ ἤκουσα φωνῆς ἐκ τοῦ οὐρανοῦ 
Μακάριοι οἱ νεκροὶ οἱ "ἐν Κυρίῳ ἀποθνήσκοντες ἀπάρτι " 

« 4 χχ. τὸ. 
12. Ὧδε; χνίιἱ. 9, 

χίχ. 3,188. 
χχχὶν. το. 

8 ατῖτ οοῦ- 

τὰ "ς , « ν. 8. 
᾿ λεγούσης ““Γράψον, ᾿ -- στο 

, 
ἴῃ. ἢ 

Ναί, "λέγει τὸ Πνεῦμα, " ἵνα " ἀναπαήσονται ἐκ τῶν κόπων, ξρ τόθ, 

αὐτῶν - Ἶ ξομν,, 
ΡῚ “ 3 “-᾿ »᾿ν᾿ “ν᾿ ἀ τὰ γὰρ ἔργα αὐτῶν ἀκολουθεῖ μετ᾽ αὐτῶν. πο ἫΝ 

Ἧ Ὡοῖ οὗ 
ταε (Αςἰ8 

ἦν. 19). χ ἰΐ. 13; οὐ. σα. 111. 22, 26, Μαζί χὶ. 22, εἴς. (ουεςῖ, φεη.), οἱ, ϑ8εεῦεσε' δ ἐόν Καίεοδ. 
4. ὑνολνέσί. 1671. Υ Οοοίταβὲ χ. 4. Σι ΤΉ. ἱν. τό, : ὥος. χν. 18; οἱ. ὅδρ. ἱν. 7.12. Ἐτθαυεῦ- 
ἐδιεϊνς (Μουϊε. 1. 114). 4 ἰἱϊ, 7, εἰς. ; οὗ. χχί!. 16-17. Ὁ ΡῬχαςῖ, -- ὅτι (ο"}. Ἰοβῶ νἱϊ!. “6, ἰχ. 2, 
εἰς.), χχὶϊΐ. τ. ς {ς ̓ νὶϊ. 1-Ὁ} {{κ6 δες. ἔυϊ. μδβ8. οὗ καίω. “,. δηπασγίβ, ᾿ ἐσέ. σνεεκ στάνη. 
τροι. ἁ ΟἹ. 8ίν. χῖν, :ο. 

Σαίκεη (Β8., Βδἰ)οῃ) 48 ἃ ρεσί ρῃγαβίβ ἔογ [6 
ἀϊνίπε ργεβεῆος (ὑυκε χίΐ. 8, 9, χν, 1ο). 

νεσ. τ2Ζ. Τῇηα ρῥγοβρεοῖ οὗ δΐβ ἔεατίαῃ! 
Δηὰ ἱπηπιίπεπι τεια!αϊίοη ἰβ ποῖ οὐΐυ 8 
ψγδεηΐῃρ το ννϑακ- πη πε ΟὨτ βείδηϑ Ὀυϊ ἃ 
φοπϑοίδιίοη ἴο ἔπε ἰΙογαὶ. Τὸ ὃς ἃ βδϊηὶ ἰδ 
ἴο οὔου αοά πὰ ἴο Ῥεϊΐενε ἴπ 1 εβὺ8 δἵ 41} 
Οοβῖβ. Οοπίεσηροσασυ [6νν8 ἰοοῖς ἃ δἰ} 118 ς 
δποουγαρετηδηῖ: “ἰ γε Ἔπάυτε δηὰ ρεῖ- 
Βόνοσζα ἰῃ δ8 ἔδασ, ἀπά ἀο ποὶ ἔοτβει Ὠΐπὶ, 
1δε εἰπλεβ Μἢ}} ομαπρε ονες γου ἔος ροοά, 
δηὰ γε 1} βες ἴδε ςοπϑβοϊδιίοη οἱ Ζίοη ᾽" 
(Αροο. Βαγ. χίϊν. 7). ]οΠη᾽ 5 Ψψοτὰβ τηρ. 
τ᾿ ἐντολὰς τ΄ θ. ἀτε Δ ΔΠΒυνεσ [0 [Π 6 ΠςοΠΊ- 
Ῥ᾽ἰαὶπε δπὰ οἰαίπι ταὶ Οαοά᾽β οοτηπηδηά- 
σαδηΐβ ψετα Ὀείΐπρ περ! εοιϊε ὈῪ ἜνοσΥ οπα 
Ἔχοορὲ ἴδς [δὺν8 { ἴδε ρἱαἰπιῖνες οτν οὗ 
4 Εϑά, 111. 33: κ΄ 1 δανε ροης δἰίπες δηὰ 
Ἐδίῖμεῖ Ὠγουρἢ ἴῃς πδιίίοηβ ἀπᾶ βεεη {πεῖν 
Δρουηπάδηςο, τπουρἢ [ΠΥ ταπλεῖηθεσ ποῖ ὮΥ 
ςοπηπιδηδηηεηϊβ᾽"; 32, “18 ἴῃδῖῈ ΔΩΥ 
Οἴμος παιίοη δαὶ Κηονεῖῃ τῃεε βᾶνα 
Ιβγδςεὶ ῦ γοῖ τδεὶς ταυγαγά ἀρρθάγοῖ ποῖ, 
δηὰ {δεῖς Ιαδουγ μδῖδ πο ἔγαϊε ᾽")). 

Ψες. 13. Τῆς δρργοδοδίῃρ οἰπιὰχ οὗ 
ζει θαξίοι ὑροη ρᾶρᾶη οηια δβεςίβ ἴῃς 
ἁἀελά δ8 νγὲῖ] δἂβ ἴδε [ἰνὶπρ. Τῆς ἰδιξες 
ἅτε δποουταροά ἰο Ποϊὰά οἡ ἱπ Πορε ; ἴδε 
ἔοττλες τα ὑὉσουρσῃς Ὠδάγεσ {πεῖς τεννασὰ 
“7. νὶ. τἰ, χὶ. 18). ᾿Απι ἔἕοεβ ἢ 

άριοι (ποῖς Βετα δηὰ τη ΟἹεσα. ἔστι. 
χίνίϊ, τῆς ἄγβὲ δρρ᾽οδείοη οὗ μ. ἴο ἴδς 
ἀελὰ 55: ηι8) σαῖδιες τπλπ ἢ ἀποθνήσ- 
κοντες, δπά οἱ ἐν κ. ἀποθ. (γ᾽ ΒϊΟὮ 15 {{π|6- 
1ε88, {κα προσκ. τ΄ θ. ἴῃ νεῖ. σ1) ἀσποῖεβ 
411 ψῆο ἀϊς ἴῃ τῆς ἐδιτη, ἰΙογαὰὶ ἰο {μεῖς 
Πμοτὰ, ἐ.6., ῥχίτηδγι δον τὰ ἃπά οοη- 
ἔεββοῦβ (οὔ χίϊ. 8, 15). ΠΟΥ ἀΐς ““ἰπ 
Ηἰδ8 ἔοι ἸοννΒὨΡ, 48 ἰξὲ νασε ἴῃ ΗΙ8 δγπλβ᾽᾽ 
{Βευβομιαρὶ. {ῖκε Ῥαδὺΐ (ἰπ σ᾿ ΤΒ6β8. ἱν. 

15), (δουρ οὐ ἀϊβετεπε ρτουπάβ, (6 
ντίζοσ ἰ8 οοπίζονεγιίηρ ἃ ἔσαν (ο. 4 Εβά. 
χίϊ!. 24) ἴδε δὲ ἴῆε δάνεπι οἵ τηρεββίδῃ 
ἴδοβε 0 βυσγνίνε οὐ δαγῖ ννοιἹὰ πᾶνα 
βοῆς δἀνδηϊασε ονεσ ἴμοβε ψῇο μαὰ δ1]1- 
τελὰν ἀϊεά. “"Ὑβ, βαϊῇ! ἰἢς ϑρίγιε""-- 
ται ἐγίπρ ἢ δὲ μᾶ8 ες βαί --- ΠΑΡΡῪ ἴο 
ταδὶ ἔτοπὶ {Πεῖγ Ἰαδουτβ᾽" (ὁ.6., ([Βοῖγ ΟἾτί8- 
τα δοιϊϊνιτἰε8, ἢοὶς τἢ6 βρεςῖβὶ ἔοτπῃ οὗ 
τπεῖς δίῃ ἴοσ τῆς ἔδῃ). 80. ἔα 88 
ἴῃς βοῆβε ἰ8β οοποογηςᾷ, 1ξ τπηδίζοτϑ Π|||6 
Ὑβεῖμες ἵνα κιτιλ. ἀερεπάβ οῃ μακάριοι 
οἵ ἀποθνήσκοντες. Βοίἢ Τοηβίσζυςτοη8 
ἅτε δτατηση δῖ 41} Ἰερίἰπιαίς, Ἐμου ἢ τς 
ἴοττηες ἰβ ρβεσῆδρβ οἴοβεσ. Τα ροῖης οὗ 
ἴδε ρδββαρε (ποῖς πνεῦμα ἀηὰ γράψον, 
88 ἴῃ 1.-ἰ1,͵ χχιὶ. 6 1.) 18 ται (ῃς 1185 οὗὨ 
ἀρδῖδ ἴος 4 Ομγίβιίδῃ Ἴοηβίϑιβ τοὶ ἱπ 
τηεζα σεβί ἔγοστῃ ἰδδουσ Ὀυϊ ἰῃ ἃ γεβὲ ΜΏΪΟμ 
Ὁγίηρβ τς τενατὰ οὗ ἰδῦουσ. ὙΥΒ16 
ἀεδιῃ Ὀσίωρβ τς τεβϑί, [86 γειναγά οδηποῖ 
Ὀε φίνδη {|| τῆς 8:2] ἱμάρτηοης. Οοηβε- 
4υεπεν τδ6 πεᾶγ ργοβροοῖ οὗ ἴῃς ἰδίζεγ 8 
ΨγΕΙςοσΊΕ, Ἀπηοηρ ΟΠ, τοδβοηβ, Ὀδοδιδα 
ξ τηεδπβ (ὃς Ἰοηρ-δεξεττεδ τεοοπρθηβα 
(χὶ. σ8) ἴος ἴῃς δὰ] ἀελά. 80 ἐδγ ἔγτοτι 
Ὀεΐηρ Τοσροιίδη (ἰϊ. 2 ἔ., 19, 23, εἴς.), [εὶς 
ἔργα δοσοτήρδην ἵβεῖ ἴο ἰαάρστηεπι ἀπὰ 
-οὀἰξ ἰδ ἱπιρ!1ςἀ---τεσεῖνα ἘΠΕΙ͂Γ Ῥγορεσ σὰ - 
νατγὰ πεῖς (οΓ,. ΜΙ ΟΠ 8 ουτίοα πὰ βοη- 
πεῖ). Τῆε Ὁ1188 οὗ [Ὡς ἀερατιεὰ τδετγείοσε 
ἀερεπάβ Ὡροη ἔνο ρτουπάᾶθβ : πεῖς ἔργα 
ἅτε ποῖ ἴο δα ονετ]οοἰεεά, ἀπὰ {με ἱπίεσναί 
οὗ νναϊτίπρ 15 πον (ἀπάρτι) Ὀτίε. ΤᾺῊς 
ἤουγίῃ ἄσρτος οὗὨ 1188 ἰῃ 4 Εϑά, νἱῖ. [95] 
8 ἐμαὶ τῆς ἀερατίεὰ δρίγιβ οἵ ἴῃς [π8ὲ 
υπάοτειδηα “τὰς ταϑὲ ψνῃϊοῃ, ραϊοτθά ἴῃ 
ταῖς οματηθεῖβ [ο΄ Αρος. νἱ. 9-11] [ΔΟΥ 
οδῃ δηΐου πὸνν Ψψι ἄεερ αυϊδίηεδβ, 
φυλτάεὰ ὃγ δηρεῖβ, Δ8 ΜῈ }1 48. ἴῆς ρίοσυ 
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ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΙΝ. 

14. καὶ εἶδον, καὶ ἰδοὺ νεφέλη "λευκή, καὶ ἐπὶ τὴν νεφέλην 

εἰαῖσι καθήμενον ᾿ὅμοιον υἱὸν ἀνθρώπου, " ἔχων ἐπὶ τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ 

4 ἰχ. 2. 
κε Ο". οἱ ἰἱ. 20, 111. τ4, δηὰ λέγων (η) Οἵ οἱ τηρ. (12) αθονε. 

ΨΒΙΟΙ 601} διναῖιβ τμοπὶ ἴῃ ἴὰς Ἰδιίες 
ἀλγδ"". Ἰοῆπ ἄοεβ ποὶ βῆαλγε [89 οὐττεπὶ 
δεπμηιδης δεϊ!εἴ (τ. Αρος. Βαν. χὶ.-χιὶ. 4, 
«τ. Αεν. 1, 94 ἢ, νἱὮ 182. ἵν. χα 1.) τλδιὲ 

ἀεαιῇ ννδβ Ρτείεγαο! ες ἴο 1[1ξπ, ἴῃ νίενν οὗ [Ὡς 
ονογνν εἰ πλιη νῷ τηϊβετίεβ οὗ ἴπῸὸ αρε. Ηϊβ 
ἡπουσδε ἰβ ποὶ ἐπὶ ἀδαῖῃ 18 Ββαρρίες ἴδῃ 
πῆς ὑπάδς τ(πς οἰτουτηβίδποοβ, θὰ τδδὲ ἰξ 
ἀδδιῃ σδπις ἰπ ἴῃς ᾿ΐης οὗἉ τεϊρίουβ ἀυῖν 1 
ἱπνοϊνεά πο ἀερτίναϊίοπ. Τῆς ἰαηρσυᾶσε 
τεῆεςϊα αεη. ἰϊ. 2 (ἢ κόπων ρυΐϊ ἕοτ 
ἔργων), Ὀὰϊ νας ἰδ ἰ8 ἴτε ἐπουφῆ, ἰξ ἰβ 
Βαγάϊνυ δρροβίϊε, ἴο τῆϊπὶς οὐ ἴδε ἀερὰ 
88 τεβίίη δ ἔγοπι ννοτῖκβ (Η εὐ. ἱν. 9), πο 
τόσα Ῥεὶπρ πεεάεδ. Ἴδε τοοῖ οὗ ἰδς 

6 1168 ποῖ ἱπ ἴῃς ἵγαπίδη Ῥεϊϊεῖ 
ἴβιαπᾶι, 423 ἴ., ΒόκΙεπ, 41) {παῖ {πε βου] 
ννᾺ8 εβοογίοα Ὀγ ἰΐϊ8 γοοὰ ἀεξεάβ ἰο Ὁ]188 
ἵπ ἀποῖδος ψουὰ (οὐ. Μδδβ, Ογῤλῥεης, 
217 ἴ), Ῥὰυϊ ἴῃ (ἢς οἷοξβεσ βοὶϊ οὗ [ εννιϑἢ 
Βορε (ς΄. Βαςπεσβ (ψαάα ἀ. Ταηππαϊέοη,3 
ἷ, 300 ἔ; ΝΟΪΖ 103) ἃ8 ἰη Επ. οἰϊί. 2, 3, 
Αροο. Βᾶς. χὶν. 1:2, 13, δηὰ Ρίγκε Αδοι 
νἱ. 9 (Ὡοσα ἀϊβοεβϑιιβ Ποπληὶβ πο οοτλΐ- 
τλπίυγ ϑυπὶ δγρεπίατη δὺς δυγυπὶ δυϊ 
Ἰαρίἀεβ ρτειοβὶ δυὶ τηλγραγίίδε, βεὦ ἰἊεχ 
εἴ οροσὰ Ὀοῃδ). ἴῃ 4 ον, 35 (πεσε, 
ἂὲ τῆς τεβυτγεοιίίοη οὗ τε ἀελά, “τῆς 
τνοσῖκς 8411 [0]1ονν δὰ ἴῃς τενναζά ὃς ἀϊ8- 
οἰοβεὰ ") οῤης τῶδυ ὃς ἃ ΗἩδθγαίβπι ἴοσ 
“ τοοοῆρεηβε᾽" (8. οἶχ. 20 ἔργον, (ο΄. 
τ᾿ Τί. ν. 25). Οοπίεπηρογασν [εὐνδἢ 68- 
οδβδίοίορυ αἷδο ἴοοῖ ἃ ἀεβραϊγίηρ νίενν οὗ 
186 ψοτὰ (Δ᾽ 4 Εδά. ἱν. 26-.33). Βαϊ 
ψνὮ1]ς τῆς ἀεδὰᾶ ἀγε ργοπουπορά " δ]εββεά," 
4.5.. ἰπ Αρος. Βασ. χί. 7, ἰξ ἰβ θεοᾶιβα 
μεν μάνα ποῖ ᾿ἱνεά ἴο δβεε τῆς συΐπβ οὗ 
ἐεπιδαῖοα ἃπὰ τῆς ἀοννηίδ!! οἵ [1βγδεῖ. 

εἴϊες ἀεδῖῖ ἴλη ἐμαὶ ἐχρετγίεπος ἢ Ὀεαῖα 
18. ἃ Ὀεββίπρ οοπηρατεὰ νν1ἢ ἴδε [1 νυ ἢ 
[118 ἀροὴ {ἰτλ68 80 ουΐ οὗ ἰοἶπὶ (χ. 6 ἔ). 
ΤΒς ᾿ἰνίηρς τῦᾶν Μν 611} εῆνυ ἴῃς ἀεαά. [1 
]οΒπβ Αροςδῖίγρβε, ογ ᾿ς οἴδπες παηά, 
ἴδε ἀεδὰ ἅτε ἐεἰ!Ἰοἰταϊεὰ Ῥεοᾶυδβε ΤΟΥ τηΐ88 
ποιπίηρ ΌΥ {πεῖς πηδγιγτάοηῃ. Ὑεὶ [1 
ἰθ ἃ Ῥοοῆ. Νο ρἱαίητνε, ψγεᾶσυ Οὔ οὗ 
νεῖ ἐδολνιεν ας τίβεβ ἔγοτη ἴῃς ρδβεβ οἵ τ ῖ8 
Αροοδίγυρβε.---ἀναπαύω ἴῃ πε ραργτὶ 
ταΘᾶΠΒ τε] εΐ ἔγοπι ρυδ]ς ἀυτίεβ οσ τῆς 
“γε βιηρ " οὗἩ Ιαπά 1π ἀρτίου ταγε (τ ὖ. 
ΝΠΠοίκεη 8 Αγελέυ ἢ. Ῥαῤγγμεζογεολμηρ, 
ἱ, ΤᾺ 157 8). : ᾿ς 

Υ. 14-20, ἱπ {πεῖς ῥγεβεηὶ ρΡοβίοῃ, 
ἃτε ἃ ρῥζοΐερεὶς δηὰ τγϑλ!ἰϑεὶς βιυπιτηαγΥ 
οὗ (9 ὅπαὶ ἰυάρτπηεπί, τεργεθεπείηρ 88 
8ἃ ἀϊνίπε οςαἰλβίορῃε ψδαὶ χνὶ.-χνίϊ. 
ἀοϊηεαῖὶθ δ 186 ουξοοπις οἵ ϑεῆ)- 

βο καὶ τοονεηηεηῖβ (ο. χνϊτϊ. αἴτες χνἹ.).. 
ς βίγτδηψε ρίοϊυσε οὗ πιεββίδῃ (14 ἔ., 

ςοπίζαβι ἱ. 10 ἔ,, χίχ αὲ ζ)), ἴδε ἀῦβεηος 
οὗ ΔηΥ δ)]υδίοη ἴο (πε Βελϑίβ (9-11) οσ ἴὸ 
ἴδε ἱπιρεγίαὶ ουϊτυ8, 18 ρεσυ ταν δηρεὶ- 
οἷοξυ, δῃηὰ τὴς βεπεγδι! ἀϊδραγαῖα πδίασε 
οὗ πε βοεῆς 85 οοπιραζϑά ψἱτὰ ἴῃς οοη- 
τεχὶ, ροίηςξ ἴο 18ς ἰδοϊδιεὰ οδασζαςίες οἵ (ὃς. 
ερίβοάε. ΤῈο δρχυρὶ πηεπέοη οἵἉ ἐλέ εἰν 
(20) βυρξεβῖβ ἴπδὶ ἴδε ἰσδάϊίοα ἀρὰ ΡῈ 
ἴο ἴδε σγοῖς υπάετγίπρ χί. 1-13 (ἐδε 
εἰέγ, 13), ἀπᾶ βενεγαδὶ οσί 05 (4... ϑρίτία, 
Ετῦεβ, ννεγϊδπά, νόϊεεσ, ϑοπόπ, Βείρρβ, 
Ἑδυςἢ) τερασὰ ἱξ νατί ουβυ 8ἃ8 ἃ ἤπᾶϊε ἴο 
τὰς ογᾶςϊεβ οὗ μδὲ ομαρίε. Βυῖ 186 
οοππεαχίοη ἰβ ὁη9 οὗ ἰγδάϊτίοη ταῖμεσ μη 
οὗ [1ἴθ υηἰΐγ. Τῆς ἀδίδ οὗ δβιγ]ε δηά 
ςοπίεης ἰεᾶνα 1ἴ υποοτίδίπ ὄνεη νΒεῖμεσ 
ἴῃς ορίϑοάς ροεβ8 ὑδςῖς ἴ0 ἃ δοῦσγοε οσ ἃ 
τταάϊοη, νι μεῖμεσ ἰς ἰβ [εὐνϊβἢ (80 εβρεςὶ- 
ΑΙ ϑαρδιίεσ, Ῥβείάδετεν, απὰ Ἐδυςἢ) οσ 
7ενίβῃ ΟΒτίβείαη (ϑομόπ, Ετρεβ, Βσγὰ- 
βίοπ, |. Ννεῖββ, εἰἴς.), δπὰ, 1 1ενῖβῃ 
αν ΦΈΘΕΠΕΣ τ ννᾶβ8 ὙΠεῖςη ἐμ τας 
δυῖδος οὗὐ ἴ8ε Αροζδῖίγρβθ εἰζβας κατ 
οἵ ποῖ. Τῆς Ἰεδϑὲ οῦβουγε ᾿μέσμιι ἰβ ἴῃς 
νἱςίοτγ οὗἩ ἔπε πλεββίδῃ ονὸσ πες τίδι δηᾶ 
Εἰβ Ἰερίοπβ (ποὲ οἵ δῃ δηρεϊὶς ἰυάρταεπε 
Οὐ [Ιβγδεῖ, 1. ΝΥ εἰ58) ἱπ τε νυιοϊπιῖν οὗ 
7επιβαῖοπὶ (οὐ. χὶ. 13, χῖν. σ ἢ, δπά χχ. 9) 
δὲ 126 επὰ οὗὨ δε νοι], ἀπ εχρεοϊδιοα 
οἵ νὩϊο ἢ ννε πᾶνε ἀποῖπες νδγίαπί ἃρρᾶγ- 
ἐπεν ἰῃ χίχ. τὶ Ὁ ΡχοῦδοΙϊν ἴῃς ργορβεῖ 
ἰπβεγίβ ἴῃς ερίϑοάς πεγε ἰπ ογάδσ ἴο σγϑ- 
Ρεδῖ, ἰπ ἃ σταρῃίς πὰ δγοῃδὶς, δ που ρἢ 
βοσηεννδδϊ ἱποοηρτύουβ ἐδβῃίοη, ἴῃς ἤπαὶ 
ἄοοπι οὗὨἩ νοῦ ἣε Π45 υδὲ θέε βρεᾶῖ- 
ἱπρ ἀπὰ ἴο ννβϊοἢ με 18 δρουῖ ἴο ἰοδὰ ᾧἃρ 
(χν.-χχ.) τσουρἢ ἃ {γεβἢ βεγίεβ οἵ οδίδβ- 
ἸΟΡΒεΒ. “1 οης πιρῃξ νεπίυτγε ἴὸ ν 58 
ἴο ἀϊδβοατὰ 48 δὴ ἱπίεγροίϊδιίοη Ὅν ραᾶτὲ 
οὗ δε αἰτεβίεά ἰεχὶ οἵ τῆς Αροοδίυρϑβε, ἱξ 
Ψου ἃ 6 Ἐπὶ8 ραββᾶρθὲ. Ηον οδη ἰξ ΡῈ 
υηδετϑιοοά οὗ δηγιπίης ὃὰῖ (δε Ηπαὶ 
Ἰυάδρπιεηε Ὑεῖ ἰξ οοπλεβ βθτε 88 δΔηγ- 
τοῖηρ δυϊ ὅπ]... . Τῆς δλγΓἢ ροεβ οα 
ἦιβὲ 28 Ὀείοσς ᾿ (ϑίπιςοχ). Βυῖ ἤεζα, 88. 
οἴξδη εἰβενθεσε, ἴδε οἷυσς [1168 Αγ Υ 
ἴῃ ἴδε νἱνίά ἱποοηβεαθθπος οὗ ἀζγεᾶσζω- 
Ῥίστυτεβ, ραν ἴῃ ἴπ6 Ῥγεδομετβ ἀεβῖγε 
ἴο ἱπίργεββ ἢΐ8 ἢεᾶσεσβ, πὰ ρδγν ἰπ τ 
Ῥοειίς, ἱπιαρί παῖῖνε ἐτεεάογῃ οὗ πὶδ ουγα 

ὑφ ΤὨΐδ τογαὶ, 1πἀϊςία] ΕΑ. Ϊ Ἐσ. 14. 8 » ἡιά!ςῖα! ἔφυγε ἴδ. 
ενἰἀεπεν τῃς πιεββίδη (ἄγαννη ἔτοση Ὀδη. 
νἱϊ. 13, ΨΕϊς Βμαὰ Ὀεεη αἰγεδὰυν ἱπίει- 
Ῥεειϊοὰ τυ ἴῃ Επη. χχχνῖ!.-᾿χχί. ἀπὰ 4. 
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" στέφανον χρυσοῦν καὶ ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ δρέπανον ὀξύ. 
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1δ. καὶ Β χἱκ. 12. 

ἱ χὶ. 
ἄλλος ἄγγελος ἐξῆλθεν ' ἐκ τοῦ ναοῦ, κράζων ἐν φωνῇ μεγάλῃ τῷ (βεάνεοιν 
καθημένῳ " ἐπὶ τῆς νεφέλης, κοὶ τα. 

“ Πέμψον ' τὸ δρέπανόν σου καὶ θέρισον, τ Μεξῖ ἐν. 
ὅτι ἦλθε ἡ "Ὁ ὥρα " θερίσαι, πὶ ἄδημιε, 
ὅτι ἐξηράνθη ὁ θερισμὸς τῆς γῆς." πον 

τό. καὶ ἔβαλεν ὁ καθήμενος ἐπὶ τῆς νεφέλης τὸ δρέπανον αὐτοῦ ΜΉΝ 
ἐπὶ τὴν γῆν, καὶ ἐθερίσθη ἡ γῆ. τρρα 

τ. καὶ ἄλλος ἄγγελος ἐξῆλθεν ἐκ τοῦ ναοῦ τοῦ ἐν τῷ οὐρανῷ, δεν γι. 
ἔχων καὶ αὐτὸς δρέπανον ὀξύ. 18. καὶ ἄλλος ἄγγελος ἐξῆλθεν ἐκ" κι 5 σις 

τοῦ " θυσιαστηρίου, ὁ ἔχων 1 ἐξουσίαν " ἐπὶ τοῦ πυρός, καὶ ἐφώνησε ο ραμα 

φωνῇ μεγάλῃ τῷ ἔχοντι τὸ δρέπανον τὸ ὀξὺ λέγων, ΒΏΟΥ, 
δαὶ], 
τυπάες, 

τεδιοίης, ὅσο, οἰς., ἰῃ 108. ἰϊ. 2. ετα τ νἱἱΐ. 5, δε δοκεῖ οὗ ἔγε. 

1 Βείοσε εχων [“οῇ., ΑἹ., Τι. (πηᾶγρ.), 8. [ΜῊ], [5ν».} δὐά δε ο οἵ ΑΟ, νξ., 
ὅ5γγ., 5. 

Ἐπ4. χὶ!!.). ὙΒς οτονῃ (οπιτίεά ἰπ . 13 
) νγαβ ἃ δι ας ἀρρυτίεπαπος οὗ ἀεὶ 
ἔῃ ΡΒγυρία (6. ρ., οὗ ΑΡοἹ]ο); ἔος ἔπ οἱουά 
45 ἴδε βεδλί οὗ ἀεϊίγ, ο΄ Νετρ. 465. ἰχ, 
638-640, εἰς. 

γες. 15. ἄλλος ἄγγελος, 45 'π νετ. 6. 
Τῆς αἰτεγηδιῖνεβ ἀγα (4) ἴο ἰτϑηβίδίς 

“,δηοῖῃεσ, δὴ δηρεῖ"" αν ἽΠ) 
ΨΔΙοἢ πὐὶρς 6 (ἢ βεπβε οὗ ἴπ6 ἀτεοῖ 
(υ΄. Οάἁ. τ. 132, ΟἸ ἐπι. ῬΤοΙγερΙ ἰχ. 87. 3) 
δὲ 18 Βαγβῇ, οἵ (δὴ) ἴο ἴδκε ἴῃς ἄριγε οὗ 
νεῖ. 14 48 δ δηρεῖ (Ροσίει) ἃπὰ ποὶ 88 
δε πχεβδίδῃ δἱ 411 (νος, ἱἰπ ἴῃς ἕδος οὗ 
ἰ. 13, ἰ8 ἀϊῆςα]). ΤὨε βυδοτγάϊπδϊα δηὰ 
οοΙουτ!εββ ομδγαοίεσ οὗ ἴῃ πηδββίδῃ ἴδ 
τετίδίηϊν ρυΖΖίίηρ, δηὰ 6118 αραῖπβε δ ς 
ΟΒτίβείδῃ δυϊμβοσβῃὶρ οὗ ἴῃ6 ραββᾶβε. 
Μεβϑβίδῃ 18 βυτηγηοηδά ἴο δί8β ἰδβίς ὉῪ δῇ 
Δηρεῖ, ἀπά Ἔνθ 818 ἰδϑβὶς 18. ξο 'οννεᾶ ἃρ 
ΌΥ Δηοῖδεσ δηρε}᾽8 ποτα ἀεοϊβῖνα ἱπίετ- 
ἔετεποε. ΗἜ βεεπὶβ δὴ δηρεῖϊς ἤρυτα 
(ω΄. οὐ χίχ. 17), Ῥεῖπαρβ ῥγίνεμς ἐπέεγ 
ῥάγες διιοπρ ἴῃς δηρεῖβ (80 Εη. χίνὶ. χα: 
“Δηὰ 1 8δνν Δῃοῖπεσ Ὀεΐηρ [ἐ.4., τῆς ϑοη 
οὗ Μη] ψγοβε σουπΐεηδηςα δά ἴῃς ἂἃρ- 
Ῥεᾶσγαποε οὗ ἃ τιδῃ, δηὰ 8 ἴδος ννᾶβ 0} 
οὗ ρταοϊουδηςββ, κα οπς οὗ ἴδε Ποῖγν 
Δηρεῖβ"). Ὑῆε σοποοριίοῃ ννὰβ ἱποοη- 
αἰβίεπε ψἱἢ 108 η᾿8 δῖα ΟΠ βεοϊορυ, δας 
δε πᾶν πᾶνε τεϊδίπεὰ ἰτ, κα 5ο πηυς ἢ 
εἶδε, ἕο 118 ροεῖὶς εῇεςϊ, οὐ ἃ8 ραγὶ οὗ 
ἃ ἴἰπ|6-Ποπουγτεά δροσδίγριῖς ἰγαάϊτίοπ. 
Τμδῖ τδς πιεββίδῃ βῃουϊά τεςεῖνε ἀϊνίπε 
ἱπβιίγυςτίοηβ Ἐπγουρἢ οης οὗ δἰβ ςοτητϑθβ 
(ΗΠ. ἱ. 6,9; «, ΖεοὮ. ἐϊ. 3, 4) ννᾶβ Ῥεσῆδρβ 
ποῖ βίγδηρες ἴῃδη (παῖ δς βῃουϊά τεχυΐγα 
8ῃ δηῆρεὶῖ ἰῇ ογάδεσγ ἴο σοτηπιαπίοαιε ἢ 
τας (ἰ. 1). πέμψον κιτλ. Τῆς ἄουδὶς 

ἔρυτε οὗ Ἰαάρτηεπε (πΠατνεβὲ δηὰ νἱπῖαρο) 
͵8 ςορίεὰ ἔτοπι ἰῃ ς Ροειῖς ρδγβὶ]ο! ἰϑσα οὗ 
7οεὶ Πὶ. 13; τὰς ἱπάερεπάεη! τεπάετίηρ οὗ 

πρώ ὉΥ πέμψον ἀπά ἔβαλεν, ἀπά (δε 
Τδδηρε οὗ ἀρεπὶ ἔγοτῃη πηξββίδῃ (14-16) 
ἴο δῇ πηξει ἡι).2ὸ, 80 Μαχκ χιϊί. 39 2), 
8δον [δὲ με ψτίϊοσ ἰδ υδίηρ [πε Ηοῦγονν 
οὗ ταὶ ρδββᾶζε (ψβεστε αοά ἄοεβ τς 
τεδρίπρ). 

ες. τ6. Τῆς δρέπανον (ον Βετα, χίν. 
14-10, ἰπ Αροοδίγρβε; οὖ Ο. Β. Ρ. ἰἱ. 
652 ἔ, ἴον 4 Ρῃγγυρίδη ἱπβογιριίοη καὶ τὸ 
ἀρᾶς δρέπανον εἰς τὸν ὗκον αὐτοῦ) ἰ8 
τεργεβεηϊεά 5 ἃ [ἰνὶπρ τπίηρ, ῬγοῦδΟΙῪ 
κε τὰς δρέπανον πετόμενον οἵ Ζεςῇ. 
ν. σα (ὙΝ εἰ! μβαυβεη). Τῆς οἸαββίςαὶ 86 οὗ 
τελρίπρ ἴο βυγηο δε ἀθατῃ δηὰ ἀεβίγυς- 
τίοῃ 8 ἔοο οοσηπιοη ἴο πδεὰ {Ππδιγαθοη.. 
“Τῆς Βαγνεϑὶ οὗ ἴδε δλεῖ 18 γτίρε δηὰ 
ἄτγ,᾽ Ὀυξ 1815 τίρεηεββ οὗ ραρδπίβη, ἕοσ 
ἡυάρτηαεηι (7 ες. 11. 33) 8 τε-βιδϊεά ἀσαπιᾶ- 
εἰς δι (17-20) ἱπ 4 Ρᾶγδ!]εὶ Οὐ Τ΄. βυπηδοὶ 
ἔτοτι ἴ8ς νης. ρτο88. Τῆς δηρεϊὶς »εἶδό- 
ἐπ-5οδη!δ ΤΕ 0218 (ῃδΐ οὗὨ νἱϊ!. 3-5. ὉπηΠ|κα 
πε Παγνεβί-βυτηροὶ, ἴπῸ νἱπίαρε-ΒΥτη οἱ 
8 ψοτκεά ουξ νἱνίἀγ (ο αςεη. χΙῖχ. αὶ 
88. [χη ϊϊ. α 1.). 

Ψεσ. 18. πυρός. ΤΙς ἤρυτε οὗ [δ]8 
δῆρεὶ (Ξ) εἴς! ἰπ σταροῖπις ἰγαάϊοπ, 
Οἰτόσγεσ, ἱ, 360) π88 ἂἃπ [ταπίδη τίηρε. 
Τῆε )υβεῖςς οὗ τὰς Ρυπίδηπγεηιϊ 8 διεϑιοὰ 
ὉΥ 118 οτἱρίπ ἰῃ τὰς ρυγροβε οὗ οὔς Ψῆο0 
οοττεβροπάδά ἴο ἴδε Ῥεγβίαῃ Απῃβῆδβ- 
Ρδπὰ (οἷ. ου ἱ. 4), Αβῆεπι νδῃιβδίδη, 80 
Ῥιεδβίἀεὰ ονεσ ἔτε δηὰ αἱ {πε βδπὶε τἰπης 
δυτηρο]ἰβεὰ πε οἰ οβεἸν 4111ςἅ ςοπςεριίοπβ 
οὗ φοοάπεββ, ἰγσυϊῃ, ἀπά τίρμε ἴῃ Ζογοδβ- 
ἐτίλπ ταγιμοΐορυ (οὖ. Η. 7., 1ρο04, 350). 



,»ᾶπὰ--.-. . -« “π΄ απὰπ- 
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ΡΊΚ. νἱ. “ Πέμψον σου τὸ δρέπανον τὸ ὀξύ, 

4 ὅτις, ψ. καὶ Ῥτρύγησον τοὺς βότρυας τῆς ἀμπέλου τῆς γῆς, 
χχχν. 6. ὅτι ἤκμασαν αἱ σταφυλαὶ αὐτῆς." 

᾿ ουῖσας 19. καὶ ἔβαλεν ὁ ἄγγελος τὸ δρέπανον αὐτοῦ εἰς τὴν γῆν, καὶ 
ΡΟΩΝ ἐτρύγησε τὴν ἄμπελον τῆς γῆς καὶ ἔβαλεν εἰς “τὴν "ληνὸν τοῦ 

πόλεως, καὶ ἐξῆλθεν ᾿αἷμα ἐκ τῆς ληνοῦ ἄχρι τῶν χαλινῶν τῶν 
Ἄν ῦ 6, ἵππων, " ἀπὸ σταδίων χιλίων ἑξακοσίων. 
με 

ε 78ο τεά 
υίςς οἵ ἰδ νίπο (Πεαϊ. χχχὶϊ. 14). 
(οονγ Βεσὸ ἰα (Βἷ5 βεῶϑε ἰῷ Αρος.). 

Ὁ ]οΒη χὶ. 1:8, χχὶ. 8 (ῳ(. Βῖδδββ, 95): δὲ γτηοεῖ ἃ 1.διϊηίεσο 

1 Απά, (ςοπηπ1.), τεδάϊηρ (νυν 79) χιλ. «ξακ. εξ. [διακοσιων, δὰ, 26, 5.1, εχρΙαίπα [με 
ὩυΏδΟΣ δυτα ΟΠ οΑ}}ν 88 ἴδε ρεγίεςτίοη οὗὨ υἱοῖς δάπεδβ; ᾿οοὸ Ὀδείηρ {πε τηοβὲ ρεσίεςξ 
οὗ πυπηδεῖδβ, ἰὰς ἀεΐυσε οσουγεηρ ἰπ ἴῃς δοοίῃ γεᾶσ οἵ Νοδῖ, δπὰ ἴῃς ογεδιίοη (πον 
βιδίηεά δηὰ οοσεαρίοα) θεΐπρ' σοτῃρ!εἰθὰ οα [86 6. ἄδγ. 

Α εἰμι τεργεβεηϊδιίοη οὐἠ δὴ δηρεὶ 
δβρελκίηρ ἔγοπι ἴμς σε ἰπ ςοπποχίοη νι τἢ 
Ῥτιονίάδηςε οσουγβ ἰπ ΟΠδρ. 14 ὁ. 

γες. το. Τῆε υπρταπηπλίίςαὶ τὸν μέγαν 
ΤΩΔΥ ὃς ἄυε ἴο {με ἔλοι παῖ ληνός ἰδ 
οσοδβίομδιν ταδδουϊπς (νη. 8 8. το; 
Ἡεϊρίηρ, 46), οτ---Υ ἃ τουφψῇ οοπεΐγ. αὐ 
8επϑμην---ἴο δρροβίεϊου ὑἱτ τὸν θυμόν 
(υπάετβιοοά). 

Νες. λο. Τπε μβεδίμεη ἅτε βίδ:τηιρεά δπὰ 
ογαδῃςά 11}} τ εἰς ὈΙοοὰ ψιιβῆεβ ουξ οἵ [ς 
ΜΙ ΠΟΙΡτοδΒ ἴὸ ἴπα Βεῖρῃε οἵ ἃ δοζγβδε' 8 
ὑσίἀ!ς ἀπά τὸ ἴπ6 εχίεπε οὗ δρουὶϊ ἔνο 
Βυπάτεά πιῖϊεΒβ. Τηΐδ ρἤδβεν Ὦγρεῖ- 
οΐϊς, Ὀοτγοινεά ρδγίὶν ἔγοπη Ἐργριίδη 
(νἱπεξξίδε Ὀϊοοάὰ οὗἨ ἴποβαὲ ψνῇο ἔουρδὲ 
δραίηβε ἴδε ροάβ) δηὰ ρασγίυ ἴσοι [εν 5 ἢ 
Ἐβοπαιϊοίορυ (Επ. ο. 3: “ δηά τῆς ἤοσϑεβ 
ὙΠ νας ὡρ ἴο ἴπε Ὀτγεαβὲ ἰη ἐπα Ὀ]οοὰ 
οὗ βίπποβ, ἀπά ἔπε Ἵδμαγίοι υν}}} Ὀς δυὃὺ- 
τηετρεὰ ἴο ἰϊ8 Βεῖρῃι"), παρρεῆβ ἴο 6 
υϑεὰ ἰαῖες ὉῪ ἴδε Ταϊπιυὰ ἰπ ςοπηδχίοη 
νὴ ἢ τῃς σάγπαρε δἱ Βεῖδμεοσ (οὐ ϑομ]διτον᾿ 8 
Ῥίο Ταρε Τναϊαης, Ῥ. 37; αἶβδο 5:0. {ΐ. 
633 ἔ,; 4 Ἐϑά. χν. 35; 51]. 18]. 11, 704). 
ΤὩς ῥίασθ ἰ8β ἴο ὃς ἃ νετίτδῦ]ς ϑεηΐας 
(βδῃρ 120).---ἀἀπό κιτ΄λ., ῥγοθδῦ νυ ἃ τουπὰ 
παγηδεσ (βεε οτὶξ, ηοῖε) ςοπιρουηδεά οὐὲ 
4 πὰ ἰἴ8 τη ἶρ]68 (11Κα 144,.οοο οὐ οὗ 
12), ἰο ἀεποῖς οοπιρ᾽εἰεηεββ (ΝΊςῖ. Ξε ρὲσ 
Οἴηηεβ πιυπάϊ αυδίζυοτ ρΡαγί6β8). ΟΣ 
τῆς [411 οὗ Εοπιε (χὶν. 8 1.)), ἴδε τεβὲ οὗ 
τῆς νοτ]ὰ (ἐς ἀγῤῥοίῥεεὶ ἱπχρεπίξεηι, χὶν. 
6-8) ἰ8 τὶρε ἔος τῆς τγδάϊτίοπδὶ (ΠΏ δη. ἰχ. 
26) Ἰυάρτηεηί. Τῆς βᾶπια βεαυεξηςς ἰβ 
τεργοάυςοα του ρὮν ἀπά οἡ ἃ ἰδγροῖ βοδὶἊα 
ἴῃ χν!!.-χνῖ!. ([411 οὗἨ Εοπις) δηά χίχ.-χχ. 
(ἄοοπι οὗ οἴδεες παίϊοῃβ). ΤῊΐβ ῥαγα]]ε! δὴ 
δηᾷ ἴῃε δεηδβε οὗ ἴῃε οε] ραββαᾶρε τη] δῖα 
δραΐηβε ἰῃς δεἰγαςῖῖνε ἰάεα {παῖ χίν. 14- 
16 ἰδ ἴῃς ἱπραϊδειίηρ οὗ ἰῃς βαϊπίβ (80 

ΑΙοσά, ἰνβεῚ τὴν Βευδίοῃ, Βτίρρβ, Τἰ εἶπα, 
αἸθεσὶ, αηὰ ϑινεῖο).---ξωθεν κτλ. ΤΩΙ 
ἐελτῖα! νεηρεᾶηςς ἰ8 ἰοοαϊοά Ὁ [εὐνὶβἢ 
τεδάϊιίοη ἰῃ δοσης νδῖ]εν (οὗ [ἐποβμαρῆδεὲ 
-- Ὑδῇ ἰυᾶρεβ ἢ πεᾶσ [εγυβδαίε (70ε]), 
ου ἴδε πιουπὶ οὗ ΟἸἶνεβ (Ζεςδ. χίν. 4), οσ 
ἴῃ Ῥαϊεβείπε βεπεγα! ν (ΠΏ δη. χί. 45; οἷ. 
θεῖονν οῃ χνί. 16), ἑ.Φ., ἃ8 ἃ τυῖς ἰπ οἷοβα 
Ῥτοχίπηιν ἴο ἴπε βδοσεὰ Ἵοδρίϊαὶ, σνῆεσε 
ἴδε πιαββίδῃ ΨΜΆ8 ἴὸ 8εῖ ὉΡ δ΄8 ἰείπράοπι. 

Αἴτε τι 18 ραγιΐα] δητις ραϊίοη οὗ 18Ὲ 
Βπ8] οςδιαβίγσορῃς, ἴῃ 6 ΑΡοσΔΙυρΡβε γεϊυγηβ 
ἴο ἃ ἔυ]1ες δπὰ ἱπάδερεπᾶεηε ἀεϑβογὶριίοα 
οὗ [18 ῥτοοςββεβ (χν. 2-4-εχίν. 1-5, χν. 
1, 5-χνὶ. τε χῖν. ΟἾΣ, 114-20). Ὑῆα ρδᾶηο- 
τλτηᾶ οὗ 18ὲ ῥγεϊυάε 18 ὁπος πλοσα βενεη- 
ο]ά, Ὀυῖ 1818 εἰπε βανεη δηρεῖβ (υπάετς 
ἴτε οοηῖσγοὶ οὗ αοά, χνΐ. 9) ἄγεης (δε 
ἐλ ὙἱὮ Ρίαρυεβ ἔσγοπὶ βενθη Ῥονν]β 
ΨΒΙΟΒ ἅτ Ὀγὶπηπιηρ ὙὮ τε ἀϊνῖπε 
δηξεῖ. Τδε νἱβίοῃ ἰ8Β ἃ ροεῖίςδὶ ἌἼχρδη- 

ἐμῖν 
Ν 
ὧν, 

ἐγαπιηρεῖβ (νι. 2-5), {πεν ἃγα ἱπισοάδυςεὰ 
ἘΥ ἃ βοεπε ἰῇ πεᾶνεῃ (χν. 2-4); ΝΈσΟ Σ ἴδ 
ΤΆΘΤΕΙ͂Υ ἃ {{π|6 οὐ ἐτοπιίϊβρίεςε ἴο ννῆδὲ 
ἔο!]ον»Β (5 2.), βί;ςα ἴῃ: δηρεῖβ ἀο ποῖ δ6- 
Τοπὶς νἱβι]6 1111 5 (ς΄. νἱ!. χ-2, 6), δπὰ 
ὧο πρεττοοεῖνς τμεὶσ ὑμόμοὶ {1.). Τὶ 

Ἄν 6 - Πρ  Γἢ ἴον 15 
τθο βεσμεῖ (ἄλλο) ἰο δαὶ ΕἾ Βὴ ΑΝ δηὰ 
186 ρίδριιεβ. διὸ ὅπαδὶ (1 ἐσχάτα4ᾳ), ἰπῃ 
οοπίγαβι ἴο ἴπε ἰσυπηρεῖ- ΡΙΑριε8 (1χ. 20), 
88 ἴπεγ τερσζεβεηῖ ἴδ ς νταίῃ οἵ αοα νος 
οδῃ 0 ἰοηρες Ὅς τεργεββεά (χνῖϊ.- χὶχ. τα 
τλ6 ψοσκίπρ ουΐ οἵ ἴπεδς ρίαφιεδ, εὔ, χνὶ- 
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ΧΥ. τ. Καὶ εἶδον ἄλλο σημεῖον ἐν τῷ οὐρανῷ μέγα καὶ « ΟἹ. Ἐχοά. 

“θαυμαστόν, ἀγγέλους ἑπτὰ ἔχοντας πληγὰς ἑπτὰ τὰς ἐσχάτας, ὅτι ὃ χ.7. 
ἐν αὐταῖς "ἐτελέσθη ὁ "θυμὸς τοῦ Θεοῦ. 
θάλασσαν “ ὑαλίνην μεμιγμένην πυρί, καὶ τοὺς νικῶντας ἐκ τοῦ 
“θηρίου καὶ ἐκ τῆς εἰκόνος αὐτοῦ καὶ ἐκ τοῦ ἀριθμοῦ τοῦ 

ς νἱ. 17, χί. 
2. καὶ εἶδον ρ : ΎῬΕΝ 

“ ὀνόματος 
αὐτοῦ ἑστῶτας “ἐπὶ τὴν " θάλασσαν τὴν " ὑαλίνην, ἔχοντας " κιθάρας ὁ χἰ!. 17, 

τοῦ Θεοῦ. 3. καὶ 'ἄδουσι τὴν δὴν " Μωυσέως τοῦ ' δούλου τοῦ (ΕἸδενβετο 
Θεοῦ καὶ τὴν φδὴν τοῦ ἀρνίου, “' λέγοντες, 

ἧς 9. 
Β με 8, χἷν. 2. ὶ χὶν. 

12 ἴ., χῖχ. 10, χνὶΐ. ).. πῖκα οὮ. χνΐ., ἴὸ 
τυδ ἢ 1 ἔοσπβ Δη ονεσίυσα, χν. ἰδ οὶ 186 
τενϊβίοῃ οὗ ἃ [εν 8 βοῦτος (80 εβρεοὶ- 
11 ϑρίεῖα, Μέπέροξ, ἀπὰ ϑομπιῖἀε) δυῖ 
Ομ γίβιδη (Βερρ8, Ετθε8) ἀπά τῆς νοσὶς 
οὗ ἴτε Αροσδίγριῖδε πίγηβει (ϑαδαδιίεσ, 
ϑοδόη, Βομιδβεῖ, εἴς.) 

γν. 2-4. Αη ἱπιεσίυδα [ἴκ6 χίχ 1 ἢ. 
ΤΠς πιδηϊξεβιδιίοη οὐ ἀϊνίπε Ἰυάρτηεπι 
(4) Ἔνοίκαεβ σενεσεηςς (ςοπίσγαβι χυϊΐ. 11) 
ἃπὰ ργαῖβε ἔγοτηῃ ἴῃς 8δϊπῖ8 ἴῃ πεᾶνθῃ. 

ει. 2. νικ. ἐκ κτλ, ""ἴῆοβε ψῇο 
οτος ΟΠ ᾿σοπαμεγοσβ ἔσομι "--ἀποῖμεσ 
Ῥτερηδηῖ ὑδὲ οἱ ἐκ (οΥ ἰἰ. 21, νἱῖϊ. ἢ 
οοπιρὶπίηρ ἴῃς ἰάεδβ οἵ νἱςίοσυ ονεσ (7. 
οη ἰΐ. 7) δηὰ ἀεϊϊνεταπος ἔσο. Α ροβ- 
8.16 1,Αἰἰπίβηλ (ο7. 1υἷνγ νἱϊ!. 8, αἱοτοτίατα 
ἔεττα εχ δἰΐχυο; χῖν. 38, δἰϊαυιΐβ εδὲ Εοπιδα 
ἣν εἰυπιρῃατὶ ἄς Μαδοεάοηϊβ ποῖτί })} 
Ὧς ργορδεῖ ραϊπίβ ἴδ ἀουνηΐδ!! οὗ ἴῃς 

ἙἘοπιδη Ρεγβεουῖοῦ ἰπ (εγπηδ οὗ ἴῃς [εν 88 
τδάϊεϊοη ργεβεγνεά, ἐ.9., ἰω Τῶγρ. ]6γι8. 
(οη Εχοά. χὶϊ. 42) ψψὩϊ ἢ βἰηρίεά οὐκ ἔουτς 
ταστηοσαῦϊς πἰρδῖβ, (πδὲ οὗ ἴδε ογεδίίοη, 
τπᾶῖ οὐ ψῃΐϊοῦ Οοά᾽ Β ῥγοπιῖβε οὗ ἃ βοῃ 
οδπλα ἴο Αὔγδσῃ, ἰμαὶ οὗ ἴδς το πἢ ἘΕΥΡ 
ἄδη ρίαριιε, ἀπά ἐδαΐ οὐ Ὡς ἢ ἔδε που] ὰ 
18 ἐπ (ψΒεη Μοβαβ Ἄρβεατβ ἴῃ ἃ οἱουά 
ἔἴτοῦχ ἴῃς Ἡ]άογπεβ8 ἂπὰ τηεββίδῃ ἴῃ ἃ 
οἰουά ἔτοπι Εοπια, ἰἸεὰ ὉγῪ τῆς νγογά οὗ 
ἴδε ᾿υοτὰ). ΟΛ ϑοβεπιοῖβ Βδρῦα οπ 
Ἐχοά. χί:. 2: εχ σαὺὰο δυὰβ πιυπάσπι 
βυυπὶ εἰερίς, ἀσϊτετγηλίπαυϊε ρῥγίποὶρίυπι 
ταθηβίβ γεἀδετηιριίοηίβ, 4ὰο ᾿ἰθεγαῖ βὰπε 
Ιβγϑοὶῖδς εχ Αςρυρῖο, εἴ αυο 1 θεσαδαπίυς 
ἔυζυτο βαεουϊο. [ἢ εἰπε 88 ννεὶ] 48 ἴῃ 
τηεϊδοὰ (ς} οὐ νἱϊ!. 6, ἀῃὰ τ: Οος. χ. 1- τῇ 
τῆς ὕνο τεδεπιριίομβ, Μοβαὶς δηά στηςβ- 
βἰδηΐς, γε ἴο ςοσγεβροηά.---πυρί, ἃ {τὰν 
Ἐεὰ βεϑ, τεὰ νἱτῇ τῆς ρίον οὐ Οαοά 8 
νταῖῦ. [Π1Κ6 ῬΒδγδοῦ δηά ἢδίβ δοβὲ 
(Εχοά. χν. 5, τοξξαρος. χνῖϊδ. 2ιὴ)ὴ {86 
Ῥετβεουΐοιβ οὗ αοὐΒ ρεορῖε ἰη ἴῃεβε ἰδῖτεσ 
ἄδυβ ποῖ οἠΐυ [21] τὸ εβεος {πεῖὶγ ρυγροβε, 
Βυὲ γε (πεπιβεῖνεβ ἀεδίγογεὰ ὃν (οὐ β 
νεηρεᾶηςε (ἐς, χνὶ. 2). ΤΆε δὶ ξει 

ΟΠ δὲ οἵ δρακόντων ἰῃ Ῥε. ̓ ἰχχὶν. 14, ΟΧΧ, (ΑἹ 
ε(. Ἐ Ὅ ἔσεαι ἐν, τα. Ἐς χὰ εἰ 

τῷ Ἑτοῖὰ ϑοηᾷ οἡ ΤΆγεε Ο ἠφ!ά. 4. Ἐοτ βεηυεῦος οἱ (δουζἂι 

δ Α 
(ν. γλρς ἢ 
ΣΙ, Χ. 2, 5, 

᾿ 8) ἐπὶ 
ΧΙΪΐ, 2, ΣΣ, δά τ Μδος. ἱν. 6ζ.). 

40. 10} Ἡεῦ. ἐἱϊ. «.6. 
ἴ, ες [υάς, 5 ᾿ 

τγουρῇ πεῖς βεᾶ οὗἨ ἰγουῦῖεβ, τεβ βπ, 
τγεδῖβ δηὰ ρεγβυδβίοῃβ, δῃηὰ πονν βίδῃ 
βαίε δἱ (ἰ.Ζ., οὐ ἴπὸ βῆογε οἵ) ἴδε Πεᾶ- 
ΨΘΩΙΪΥ 868. “ θυΐδουβ πιουγηΐηρ ννα ΠΗ] ἢ 
[πῃ αοά᾽Β πᾶπιε; θυῖ Ὁγν αοά᾽Βν}} ουδὲ 
ποῖ ἴδμε αβι ννοζὰ 18 8111} } νἱοίοσγ " (Ὁ. α. 
Ἐοβδβεῖε). Ηετο, 48 δὲ χίΐ, τσ {π6 {8 1}}} 
οἵ ἰὺυπιρἢ 8 επμαποεὰ ὃν ἴπ6 ἔεαγ 
οὐάε δραΐϊηβϑι ψνῃϊος ἰἢς 8αϊπίβ δὰ ἴο 
οοπίεπᾶδ. Αρρδγεηῖν ἴδε ψοσὶ ἃ 18 πον 
τεηδηϊοά ὉΥ ραρᾶηβ οὐἱν, Οαοά᾽ δ ἔδιτἢ- 
01 πανίης Ὀεεπ στεηονεὰ. Ηδσπος τς 
Ῥίασυεβ ἃτὰ 411-επιρσγαοίηρ (ςοηίγαβι νἱϊΐ. 
: ἡ). Οὐ χχ. 4. 

εἰ. 3. ΑΒ ἴῃ Ἐχοά, χίν.-χν. Μοβεβ 
Ἰελᾶς [βγϑεὶ ἱπ ἃ βϑοηξᾷ οὗ ργαῖβε ἴἰο σοά 
ονεσ ἴδε ἀεδλὰ Ερυριίδῃβ, 80, δἴϊεσ Κοπις᾽ 8 
ἀονν 81] (χῖν. 8 ἔ., νεσ. 2) ἴῃς ἔα ἘΠ] ἃτα 
Ιεὰ Ὀν μεῖς οδρίδίη (χίϊ. σὰ, χῖν. σἱ, 4, οἷ. 
Ηδ6Ὁ. ἰϊ. 2), ἰῃ ἃ οδδηὶ οὗ ἐσυσαρἢ ἀπά 
βταιϊυάς. (Νοῖε τῆς ἰδοῖ οὗ δὴν τεΐεγ- 
ἐπος ἴο {μεῖς ονη βυβογίησβ. Τβείς ἰη- 
τεγαβὲ 18 ἰπ ἴῃς στεδί ννοτῖ οὗ αοά.) Εος 
ταδββίδῃ 48 ἃ βεοοπά Μοβαβ ἱπ [δνβὮ 
σράϊθίοσ οὕς αδόὄτετ, ἱΐ. 328 Ζ, Τῆς δοη 
οη ἴῃς Κεά 5ελ δά αἰτεδάγ βεεη δάλρι 
ἴο ἴτε γνοσβῃίρ οὔ δες Τῃεγαρευΐδε (ΡΟ, 
ἐδ μὲϊ. εοπέφηεῥὶ. ὶ χὶ. ᾳφδὴν τ. ἀ. 
ΤΠετα ἰδ ἃ οοππυϊ ἴῃ ταἀειηρὕοῃ, 
ΨὨΙΟὮ υηϊτεβ {πε ἤγβε ἀεϊίνεταπος ἴο Πα 
βπδὶ. Τὰς ἴὸ δβ οαγάϊπαὶ ἰάεα οἵ ἴῃς 
ἰδεητίν οὗ αοά᾽ 5 ῥοορῖς (Ομ τβείδπβ ὃ6- 
ἵπρ ἴπε τε] [βγϑεῖ, {. οῃ ἱ. 6), δε ρτο- 
Ρἤες μιαὲ]5 [εϑι8 88 τῆς Ο"γίβιϊδλῃ Μοβεβ 
Ψ8Ο, δὲ ἴδε ςοβῖ οὗ δἰβ |ἰξε, ἰ8 σοπηπ!8- 
βἰοηε ὃν αοά ἰο ἀεἶϊνες 6 πεῖν 1βγδααῖ 
ἔτοπι ἐμεῖς θοπάδρε ἴὸ δὴ δαγίῃ]ν πποη- 
διςῦγ. Τῆς Ἱγτὶς νἱ 115 Ηοῦτενν Ρᾶγαὶ- 
16] 8π|8 ἰδ ἃ Κογεῤίεί οἵ τῆς βυςςεεάϊηρ 
ἡυάρτηλεπεβ ; ἰξ τεβειῦ]ςεβ (οἷ, Ε. Βὶ. 4054) 
τῆς Ὀεηεάϊςείοη δες τς ϑῃεηιδ οὗ [υἀλ- 
ἰδπι (“ἃ πεν βοὴρ ἀϊά {πεν βἰπρ ἴο ΤῊΥ 
πδπια, ἔμεν ἴδδὲ ννεγε ἀεἰνετοά, ὈῪ τδ6 
Βεδβῆβογε; τορεῖπος ἀϊά 411 ργαῖβε δηὰ 
οὐγῃ ΤἼεε ἃ58 Κίηρ, βαγίηρ, " Ὑδηῆνεϊ 5821] 
τεὶξη ννοσϊὰ σους εηᾶ᾽.), δπὰ 18. 4]- 
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“Μεγάλα καὶ " θαυμαστὰ τὰ ἔργα σου, αὐ τόλος 
Κύριε ὁ θεὸς ὁ " παντοκράτωρ ἀν 5. 

» δίκαιαι καὶ ἀληθιναὶ αἱ " ὁδοί σου, ΩΝ ΌΝ 
ὁ" βασιλεὺς τῶν ἐθνῶν.1 ἢ πῖν. 7. 

4. "τίς οὐ μὴ "φοβηθῇ, Κύριε, καὶ δοξάσει τὸ ὄνομά σου ; τς δ 
ὅτι μόνος " ὅσιος " δα, 1 

ὅτι “πάντα τὰ ἔθνη ἥξουσι καὶ προσκυνήσουσιν “ἥ ἐνώπιόν ὅν τῇ 
ῬΡΕᾺ 4 7, 86 νι 

ἁ ὅτι τὰ δικαιώματά σου ἐφανερώθησαν.᾽᾽ ᾿ ἐπε 

8, ΟΧ, 
47. 5άνη. Αξοη.. 203 ἴ. 
δ Οοὶ. ἐἰϊ. τ6. 
«{.ὕ1.Κκ. χνὶϊὶ. 7). 

8. οχῖν. 17. 
χίχ. 8 (ἀϊ Η'. δεῃδβε). 

8 Ἑτοῦι ]ετὶ χ. 6:7) (οπι. 1, ΧΧ), Ζεςβ. χίν. ο; ζ΄. οἱ χὶ. 8. Αἢ ἰωβίδῃςς 
ἕδος. ἄυς ἴο “ εἴηρδβδῖί. περαιίνε ος γβείοσιςδὶ πδί. οἱ αυςδβιίου " (Β' 172, 

Ὁ ΟἿΪγ Βεζὸ δοὰ χνί. 5 (Ν. τ.) οἵ ἀοὰ; ᾧῳ. θεῖ. χχχίϊ. 4, Ῥβ, 50]. χ 6. ὕτοτα 
Υ Ῥεβ. ἰχχχνὶ. 9, Μὶίς. νἱΐ. 15 ἔ. 11: ἱ Ἢ ἰἰ1. 5, χνὶ, ο. Χ - " Βεῦδυδβε;" δικ. Ξ- 

τ Βα αγιων οὔ τῆς Τεχίυδ ες. Γοργεβεηῖβ ἃ ἴσ. οὗ σεέογμρε (α ςοσγυρίίοη οὗἉ Ξοίογμνε) 
-- εθνων οὗ ἔΆΡΩ, τοίη, Με., Ασω, Αεξ., Απά,, Ασγεῖδ., Ουρσε., Απὰρ., Ρχ. (εὐά.), 
ΜὮΙΟΒ Δ5 δοη Γςοπίοτμεά, ἱπ αἰωνων (Ὁ, νξ.» ὅγε 5., 80 ϑείνγγη, ΝῊ), ἴο 

ἔοτα. ν.» τ Τίπι. ἱ. 17 (οὔ. Επη. ἰχ. 4, ΤΟΡ. χιϊ!. 6, το, ΟἹ δῆ). .» [χἱ.). 

τηοβὲ επεσεϊυ οοπηροβαὰ οὗ Ο.Τ. ρῃγαβεβ. 
Αἀοταϊίοη ἰβ ἰΐβ τπεπια, βεισγεὰ Ὁγ ἴπε 
δεηβε οὗ Οοά δ ἰυδιῖὶςε. πιεῖν (Π6 
ἕλταουβ Ὠγτηη ἰο ϑμαγηδβῇ, πε Αβδυτίδῃ 
ξοὰ οἵ ᾿ιβεῖςς, ννἰοἢ τοργεβεπίβ οπς οὗ 
ἕὰς δίρῃεβὲ τεδοῆεβ ἰῃ δποίεηϊ σεϊϊρίουβ 
Ἰξεγαῖυτγς (]αβέγονν, ΡΡ. 300, 301) : “ Εἴες- 
ΔΙ 7υ8ὲ ἴῃ ἴδε Πεᾶνθπβ δα ἴδου, [ ΟὗὨ 
ξαϊ Δ] Ἰυάρσπιεπι τονναγάβ 411 [μς νου αγὶ 
τπου." Μοβὶ εἀϊτοτβ ἴᾶκε πε ρῆγαβε καὶ 
τὴν φδ. τ΄ ἀ. δ5 ἃ ρίοδβ; δὺϊ ἰ{ ἴῃς δος 
8ᾶ5 ποιῃίπρ ἴο ἀο τ τῆς 1,Δτ}Ρ, ἰξ 15 48 
βἰ'εηῖ ου Μοβεβ. ϑίποε ἴς ψνβοῖς βεοιίοη 
οοσηεβ ἔτοτη ἢ ρεῆ οὗ ἴπ6 ρέπεζγαδὶ δυΐποσ, 
δηά εἰπος ἴδε ἙςοΙ]οσδείοη οὗὨἉ τμε ἔννο 
(εφυίναϊεπι οὗἩ οουτβς ἴο ἃ δβίηρίε Βγπιη) 
8 ἀννκναζὰ πιαίηὶν πῃ ἀρρεάσγδηςε, ἢ] ε 
ἴδε οπιίδβίοη οὗ ἴδε 1ανεδ᾽ς δοηρ ψουϊὰ 
Ἰεᾶνα τῆς βερξίοη ἱποοτζηρίεῖε, ἰξ 866 πὶ8 
Ῥεῖξες ἴο τεραγὰ ἱξ 88 οτριπαὶ γαῖμες ἔμδῃ 
88 ἃ 80 ε᾽8 δδϊτοη [κα χίν. το, εἴο. 
ΑΒ ἰἴη χίν. ἵ, 3, ἴῃς [,4π|ὺ 8 ἀπιοπρ δὲ8 
ἐοϊϊονγεσβ, γεῖ ποῖ οὗ {μεπὶ. 

γεσ. 4. Οσοὐ δ ποϊΐϊηεββ 18 ἔς γεᾶβοῃ 
ΜῊ Πἰβ πᾶπιε τηυβὶ ὃς ἔξαγε δηὰ πιᾶρ- 
πιῆεά, εβρεοία!ν ψεπ [85 εἰεοῖβ ἃγα 
νἱβὶθ]ς ἰῇ τς τανεγεπὲ ποίηδρε οἵ δ] 
πδίίομβ ἴο αοἄ (4 Πυρεσθο!!ςα) βιδίεσηθπε 
ἴῃ νὶενν οἵ χνί, ο, εἴς.) δὲ {πε βίρῃι οὗ δἰ8 
“ἀδεεάβ οἵ ᾿πάρτηεπε᾽᾽ (δικαιώματα -- 
7υάϊοϊα! βεπίεηςεβ, μετα οὗ ςοπἀεπιπδιίοη 
δηὰ Ῥεῖ) ἰηβιοιοᾶ οἡ τς Ψψογὶά (οὶ 
Ῥδη. ἰχ. σ4 ()). Τῆς δρβοϊυϊε ἀπά υηΐᾳις 
(ποῖς ἐπε ῥγορμειβ ἱπβεσιίίοη οὗ μόνοφ) 
τείρη οὗ Ὑδῃνεῃ ννβ ἃ ἰγδάϊείοπαὶ τοπεῖ 
οὗ Μοβαίϑβε ; ἱπάεεά ἔογ Οτίεπίδὶβ ρεποῖ- 
Αγ ἴῃς Ρονγεσ νυν δίς ἔοττηεὰ τμεὶς ἰάεαὶ 

βουζος οὗ τἱρῃίεουδηεβα δηὰᾶ [δῖος ρᾶτ- 
τοοῖς πεο}ββδγ!ν οὗ ἃ τἰὐμεοπς οδᾶγδο- 
ἴεν (Κ. 5. 74 ἢ). ὙΤὸο τς ϑεπιίῖεβ ἰΐ 
δρρεαγεά ἰδδὲ ἴῃς ρετίεςτίοη οὗ πεῖς ροὰ 
ΔΒ ἃ Ἶυδὲ Κίπρ' ἔοστηδά ἃ στουπὰ ἔον δὶ 
αἰτιτηδλῖς βονεγείρηῖν ονεῦ ἴδε πδίίοπδ 
οἵ ἴδε νοσὶὰ. Βε ΟΟΤ. ουτίοοκ δηά 
ἴῃς ΡΠαΒεΟΪ ΟΡ ὑγᾶγη 8 ποῖ ἴ0 ργεβ8 
τῃς ροεῖῖίοαὶ ἰαπρυαρα ἴοο οἰοβεῖὶν Βετε; 
οἴπογννίδε (ς΄. χῖν. 6, 7) ἴξ ψουἹᾶ ςου- 
τγδάϊες, 4.9... [ες οδαγαςίεγϑεῖς ἰάεα οὗ 
τῆς δυΐπος παῖ τῆς ον -Ρίαρσυςεβ, ἰπ- 
βίεδᾶ οὗ ρεοάυςΐπρ ρΡεπίζεποε ἀπά β- 
πιϊδβίοη, ἐπάςά ἴῃ ἀεβδηε ὈΪΑβρἤεπιυ.--- 
ἐνώπιόν σου, πετε ἃ τενεγοπεία! ρεγὶ ρῆγα- 
5ἰ5, ἰε Ῥεΐπρ οοπϑίεγεά ἰῃ τῆς ἰδίεσ ΟἹ Τ. 
ππογαῖαγο, ἴῃς Ταγρυπιβ, δηὰ πε Ν.Τ. 
(οοςδβίομδ!]υ) πιοσὲ τεβρθοῖζυ ἴο Ψοτ- 
Βῃΐρ ἀπὰ ργᾶν δεΐογε ἴπε τογαὶ βοά ἴμδη 
ἀϊτεςον ἐο δῖτπὰ (Παϊπιδπ, ἱ. νἱἱ, 5). Εοτ 
τὰς νος σοποεριίοη οὗ τπὶ8 ἄυδ! βοηρ 
866 Τάᾶτγρ. ]οπδίῃ. οα 188. χχνΐ. τ δηὰ 
Τατρ. 5.δπὶς Ἡδβομίτίπι ἱ. τ; τᾷ ἰδέϊες 
τες Κοπβ ἴεπ Βοηρ8 διτορεΐμεσ, (1) Αἀδπι᾿ 8 
δ 18 ἐογρίνεπεββ, (2) ἰπδὲ οὗ Μοβϑεβ δπά 
πε [Ιδγϑε ε8 αἱ τῆς Εεά ὅς, (3) μαι οὗ 
τῆς Ιβγδεϊτεβ, ἤδη ἴῃς βρεὶπρ οὗ νναῖες 
Μ 88 ρίνεη ἴῃεπὶ, (4) [πδὲ οἵ Μοβεβ δὲ πίβ 
ἀεδίι, (5) {οββυδ8 δὲ αἸρεοη, (6) παὲ οἵ 
Βαγὰκ δηὰ Πεδογαῃ, (7) Ηδηπαδ' 5, (8) 
Βανί ἀ᾽ 8, (9) ϑοίοπιηοπ᾽β, δηὰ (1ο) {δδὲ 
ψΒῖοἢ ἴῃς οὨ] ἄγεη οὗ τς σδρεν!ν ἀγα 
ἴο βἰπρ ἤδη ἴῃς Ποσὰ ἔγοεβ τπεπὶ. [ἴἢ 
1465 Ἡῖ (Πϊβ εχρεοιδιίίοη τμαὲ τπς 
πον βοηρ οὗ με Αροοδίγρβε (ν. 9, χίν. 
3) 18. αἰνναυβ ἃ βοηρ οὗ (γί βι᾽5 τεάςπιρ- 
τοῃ. 



“--8. ΧΥΙῚ. 1---2. 

“λαμπρὸν καὶ " περιεζωσμένοι περὶ τὰ στήθη ζώνας χρυσᾶς. 7. 
καὶ ἕν ἐκ τῶν τεσσάρων ζῴων ἔδωκε τοῖς ἑπτὰ ἀγγέλοις ἑπτὰ 
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νἱϊ. 4 

ἐ φιάλας χρυσᾶς "γεμούσας τοῦ θυμοῦ τοῦ θεοῦ " τοῦ ζῶντος εἰς » ἀν. 

“εἰσελθεῖν εἰς τὸν ναὸν ἄχρι τελεσθῶσιν αἱ ἑπτὰ ᾿ πληγαὶ τῶν ἑπτὰ ὃ πο δ ς 

ἀγγέλων. 1,13. 

ἔν. 81. 

ΧΥ͂Ι. 1. Καὶ ἤκουσα μεγάλης "φωνῆς ἐκ τοῦ ναοῦ λεγούσης Κ Ἐχοκο 
“τοῖς ἑπτὰ ἀγγέλοις, ““ Ὑπάγετε καὶ " ἐκχέετε τὰς ἑπτὰ φιάλας τοῦ, Καὶ ὃ. 
Θυμοῦ τοῦ θεοῦ εἰς τὴν “ γῆν." 

ὶ. χν!ϊ. ; 
2. καὶ ἀπῆλθεν ὁ πρῶτος καὶ ἘΠ 96 νὴς 

ἐξέχεε τὴν φιάλην αὐτοῦ εἰς τὴν γῆν - καὶ ἐγένετο “ ἕλκος κακὸν καὶ ἱ ἴδ. νἱ. 
Κ᾿ Εχοὰ. χίχ. 

“πονηρὸν " ἐπὶ ΄ τοὺς ἀνθρώπους τοὺς ἔχοντας τὸ χάραγμα τοῦ θηρίου ᾿ αἱ. 34- 

ψἱ, το σσσν αἰδὸ 2 ΟΒσοῦ. νἱΐ. 2. (ω. 2 Οἤτου. νἱΐ. 4 τί νοσ. 2 δῦονε δηά ἵν. 1ο). 
Ὁ Εος ἔοσγπηι, ᾧ". Νίῃ. δ 13, 23. 

ἃ Εχοά. ἰχ. τοσῖσ, ἤδυϊ. χχνεὶ. 35, [οὉ ἰϊ, 7, υυκ6 χνΐ. 21. 
“4 Οἵ ἀοὰ (154. ᾿ἰχνἱ. 6), ῳ.. χν. 8. 

{ϊϊ. 8, Ῥα. ἰχίχ. 24. 
δ5, (11, 2. ἔ χιϊί. 145-17, χὶν. 9-10. 

Ὡξ8 
ἵνογισ 
, Ζερδ. 

6 ὦ). Ἰμὰκο . 
ς νἱϊ!, 5, [6ζ. χ. 2. 

1 Έοσ τδε λινον (λινους δῷ, λινουν τηίη., 1.41.) οὗ ΡΟ, 5γτ., 58.» Αἥπὰ., Αστη., Ασείβ., 

ἄοπδὶ (ΛΙΘΟΝ ἴοσ ΛΙΝ 
“εἰἴο. (ΑΙ., ΝΥ 8., ΤΊ., Β58., Ἐ}ν 85.ν.}, [δοἢ., Τι., Ὀἄδι., ΝΗ, 5Ρ. τεδὰ {δε ΆΛΘΟΣΙΡ: 

ΟΝ) ετσοσ λιθον ΑΟ, 38 πιρ., 48, 90, εἴς. (τοῖα ΧΧ οἵ Εζεῖΐς. 
αν]. 13 )-ττλινον δείηρ σοτηπιοηΐν υδοὰ οἵ ἤλχ, ποὶ οὗ ἥλχϑη ραγπιεηίβ. Οὐ Ν δε δ᾽ 8 
Εἰη7).» 263). 

χν. 5-χνῖ. σα: [πε ἱπιτοάἀυοσιίίοη τὸ {δὲ 
ϑενθη ον 8 οἵ ῬΑ ρΊ68. 

γετ. 5. πὲ τεπιρὶς ἰῃ μεᾶνεη ἰ8 μεῖα 
“τῆς τεπί (οΓ ἐΑΡστηΆεΙο. οὗ νΐη 85," 88 
ἐξ τεργεβεηῖβ Οοὐβ Ἰυάϊςϊα! τενεϊδιίοη 
Δηὰ ῥσεβεηοε ; ἰϊ8 ςοπίεηίβ δηὰ (δε πηονο- 
τηδηῖβ οὗ ψῃϊοἢ ἰξ ἔογπιβ ἴδ βουτοδ, δῖα 
“«νίάεηος οὗ αοά᾽β σονεπαηῖ ννἱἢ δ 
Ῥεορῖε. 

νει. 6. Τβεβε μεᾶνεηϊν Ὀεΐῃρ8 ἃγε 
τηλρηίβοεηὶ ογεδίυγεβ, γορϑά ἰῃ ροϊά δηὰ 
ἄρμὲ (4 Ἡεϊ!επὶς οοποερτίοη, Ὀιεϊογίς ἢ, 
38 {.) ἀπά ᾿ἰπεη (1ο ἀεποῖς πεῖς ποπουτ- 
Φ01ε δηὰ βδογθά οῇῆςε: 8ο ἴῃς βοσίρε οὗ 
αάρτηεηϊ, ΕΖεΚ. ἴχ. 2, ἀπὰ 1π6 δηρεὶ ἱπ 
Ὅλη. χ. 5, χί!. 6). ΡΙυΐϊάτοῦ (ἀς 15,άε, 3, 
4) εχρ]αὶπβ (δὶ ἴῃς ᾿ἰπεῶ ϑυγρ]ῖοε ννὰ8 
Δβεςιεά Ὀγ Εργριίδη νοϊασίεβ οἵ [5818 ἴοσ 
τε ρου τεδβοῃβ ; 6.5.»ὄ [με Ὀγίρ!ς βηλΠηρ 
(οἴου οὗ ἥκχ, [8 ἔγεθάογῃ ἔγοσγῃ ἰἷςς, δπὰ 
ἴδε βπιοοῖδ, οἰ εᾶη]ν τηδίοσίαὶ ἰξ γιεϊδεά. 

νν. 7, 8. Τῆς φιάλαι, 8}411οὁνν Ὀονν 8 
'ς βαύυζεῖβ, ἄο ποῖ εχβδαὶες ἃ 5πῖοκε (Π|κὰ 
Σῆς σδηβοσ οὗ νἱϊϊ. 4) σταῖεζῃ! τὸ αοά ἢ {πὲ Ὺ 
8τε Π]1εἀ ψἱ ροΐϑοπουβ, ποῖ, Ὀἱτῖες ννίης, 
ψὮΠε τῆς βπιοῖκε ροὺτγϑ ἔγοπ ἴῃ ε ἀϊνίπε τηᾶ- 
7εθέν, ψβοβε ἱπίεπβε ΠΟ] π 688 (νεσ. 4, 88 
ἴπ Ο.Τ. {πεορμδηὶεβ) 18 δεσάμιπς ουϊ ἱπ 
αυάρτηεηϊβ δραίηβε ἢυπιδη βἰπ (δόξα -- της 

ἀϊνίης δύναμις 'π δοϊίοη οἵ ἐχργεββίοπ). 
ϑπιουδετίηρ ἄτγεβ οὗ ἰηάϊρηδείοη ἀγα πονν 
οὐ ἴδε ροίηϊ οὗ δυγοῖης ἱπίο ρυπίβῃπιεπε 
ἔσοτῃ ἴῃς δύβεπδὶ οὗ δῆρεῖ. Ηξεηςε, 1}}} 
τῆς ρίαρυιεβ ἅγσε ονεσ, ἀοά᾽β ργεβεῆςε ἰ8 
ἀποπάυγαρ!ε (18 ἰπ Ἐποοῦ χίν. σϑ ἢ). 
Τδὶβ ἐπηρῃδβὶ8 οὐ [86 ὈΠΑΡργοδοΒδῦϊε, 
δυβίεις τηδ͵εϑίν οἵ αοά ἴ5 ςοπϑοηδηΐϊ 
τ ἀπὲ σεπεσαὶ σαὶ ρίουβ ἔδει! πρ το- 
Βεοιςὰ ἰπ τῆς ΑἹ 'γρβε (οὔ. οἡ ἱ. 2). 
Οάρτεκ ΧΥ].---νν. 2-21.---ΤῊε 8εσί 68 

(ῆσϑε ἔῆγες εἰς, ΙΔ8ὲ ἴους ἐπὶ) οἵ ἐπεβς 
Ῥίαρυεβ 48 υϑυδὶ Τοοπείβίβ οὗ ἔοιισ δηά 
ἴῆτοο; ἴἢε ἔοτπιεσ, ἃ8 ἰῃ ἴῆθ 8688, 
Αἰεςσείηρ εαγιἢ (ἐ.6., νοϊδτῖε8. οὐ ἴῃς [π|- 
δγί8] ου]ε5), 868, ᾿νδίειβ, δπᾶ τὰς βυπ. 
Ὡς βρεοῖαὶ οὔ᾽εος οὗ ἴπ6 ψυτίζεσ ἴῃ (Ὠ 18 

Ῥαββαρε (ἐ.., ἴο ἱπισοάυος ἴπε ἄοοιι οὗ 
ἔοπιες δηὰδ ἴδε ψογβδίρρειβ οὗ ἴῃς Εσῃ- 
Ῥεῖοτ) ἰελάβ Ηἰπὶ ἴο νᾶγὺ ἴῃς στηδίεγια]β 
ἅτγαννη ἔτοτῃ ἴδε Εργυριίδη ρίαρυεβ ννῃ ἢ 
δαᾶά Ὀεεδη δἰτεδλάν υβεὰ ἱπ ἴῃς οοτγεβροπά- 
ἰῃρ βεγίεβ οἵ [μς ἰγυπιρει-ν βίοπβ (ν|1}1.-ἰχ.) 
ΌΥ ἀεβηίηρ ῥσγεςίβεϊυ ἴδε νἱοιπηβ οὗ τῇς 
Βτϑὲ ρίαριις 88 ὑγοσβίρρεσβ οἵ ἴῃς Βεδϑβί, 
ὉΥ βυδδειυξίηρ ἴπε τῇσοπε δηὰ γελὶπὶ οὗ 
τὰς Βεδϑῖ ἰπ τὰς 5 ἢ ρίαρυς ἔος τηδηκὶπά 
ἴῃ ρεπεγαὶ, ἰῃ ἴδε βίχῖβ Ὀγ σοππεοίίπρ 
δε Ῥαγιμίδῃ ἱπνδβίοα τὰ (Ὡς Βεδϑὲ 
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ε Ἐχοά. νἱ καὶ ᾿τοὺς προσκυνοῦντας τῇ εἰκόνι αὐτοῦ. 3. δ καὶ ὁ δεύτερος: 
ΌΝΝ ἐξέχεε τὴν φιάλην αὐτοῦ εἰς τὴν θάλασσαν " " καὶ ἐγένετο αἷμα ὡς: 

Ἀ αὶ, ὁ Τις νεκροῦ, καὶ πᾶσα ᾿ ψυχὴ ζωῆς ἀπέθανεν, " τὰ ἐν τῇ θαλάσσῃ. 4. 
ποῖα καὶ ὁ τρίτος ἐξέχεε τὴν φιάλην αὐτοῦ ᾿᾿εἰς τοὺς ποταμοὺς καὶ 
ἰ νι, τὰς ' πηγὰς τῶν ὑδάτων καὶ " ἐγένετο αἷμα. ς. καὶ ἤκουσα τοῦ 
ἐδ ι ρ " ἀγγέλου τῶν " ὑδάτων λέγοντος. 

ΡΑΗ “ὁ Δίκαιος εἶ, 
κ ἵρμϑ, Ῥὸ ὃν καὶ ὁ ἦν, ὁ “ ὅσιος, 

{αύε. 40. ᾿ ὅτι ταῦτα ἔκρινας " 
ΓΝ Ὁ, ὅτι "αἷμα " ἁγίων καὶ " προφητῶν " ἐξέχεαν, 

Δ ΡΣ καὶ αἷμα αὐτοῖς ἔδωκας " πεῖν’ 
ἀνῇ, βν: τ ἄξιοί εἰσιν.᾿᾿ 

π δας, 1. καὶ ἤκουσα τοῦ θυσιαστηρίου λέγοντος, 
Ξ ΙᾺ Εν “ναί, " Κύριε ὁ θεὸς ὁ "παντοκράτωρ, 
ἄρας. : Υ ἀληθιναὶ καὶ δίκαιαι αἱ κρίσεις σου. 

. 1) οἱ 
ὅτε (χὶν. 18) ΟῬε. οχίχ. 14) ἴ. οχῖν. 17; τ΄. ]οὉ, χχαχνίϊ. 213. Ῥχὶ. 17. ᾳί εἶνε),. 
ο΄. κν. 4; οἱ ]εδβυδ, Ηςεδ. νἱΐ. 26. τ αοά᾽ 8 γἰρδὲβ, βδονστι ἰῃ ἡυἀφτηεηῖο, Ρδ. 80]. ἰΐ. 16 ἴ., 38 ἔ,, 
νἱϊἱ. 27, εἴς. 8 χνὶϊΐ. 6, χίχ. 2. Ῥβ. ἰχχὶχ. 2-3, ἴβ. χιχ. 26, δὶ. Οἵ. ἰϊ. 212, Ρε. οὶ. τὶ. 23). 
ἐ χί. :ϑ, χνἱϊΐ, 24. υ ΟΓ, )οδη ἱν. γ, 9; ἕο ἔοστῃ ἴῃ δ ῳ. 182.3, Ηεϊδίηξ, 1:-. 

ν ἰδ, 4; ἔτοτι ὅ8δρ. χνὶϊὶ. ς (οἵ Ε εγριΐδῃβ), δεγηιάείοῃ - " δῖ μευ ἀξεβεγνε", ᾿ λδσε (χὶ. 17), χν. 3) 

1ὦΤἢε Ηεδσαϊδις (-- ΘΟ ἽἽ) αἰματα οὗὨ δῷ, 36, 30 ἰδ ῥτείετσε βεσς δπά δἱ χνἱϊ].. 
24 ὉΥ Τι., Β8., ϑννεῖε. 

ἰδεῖς, ἴῃ τῆς βενεπῖθ ὈΥ ἱπισγοδυςίηρ 
Ἐοπιε᾿β ζ411 απιοηρ ἴμε ρῃγδίοαὶ ἀϊβαβίοσβ, 
δηὰ ἱπ {πε ρμγοίΐοσυε ΟΥ̓ τηλκίηρ (δς 
Ῥίασυεβ σοπις ἕγοπι αοά᾿Β ἱπιἰἰατῖνα νυ 1ἢ- 
οὐξ ἱπίθγοεββίοη (48 νἱϊῖ, 3 8). Ηον ἔδσ 
ἴμεβε παν ἰους ε8 ἅτ ΟΡ ΠΑ] οσ ἄμε ἴο 
τὰς ἱπῆπεπος οὗ οὐυγτεπε ἰγδαϊτίοπβ πὸ 
Ἰοηρες εχίδης, ἰξ ἰ8 ἱπῃηροββί]ς ἴο ἀείεσ- 
ταῖς. ΤῊΐβ βεσῖεβ οὗ ρίαριιεβ ἰβ ΒΡ ΙῪ 
ἃ ἴτεε δάἀδρίδιίοη, ψνἱτἢ τηοά! βοδίῖοπθ ἀπά 
θΡΙΚΑξίοηό, οὗ {πὲ ἰπ νιϊ].-ἰχ. ; [86 ῥσο- 
ῬὮεδι νβϑμεβ [0 ἐπιρῃδβίβε, ΟΥ̓ 186 βεπυ- 
ΠΟΙ ϑεπιτῖὶς πιεϊποὰ οἵ τοσδρίτυἱδίίοη 
(φ. ἀεη. χίϊ. 32; Ῥβ. [χἰϊ. τσ, εἴς.), τὰς 
βυσς ἀπὰ βρεεὰν ἀρρτγοδςὴ οὗ ἡυάρτηεπί. 

Μετ. 2. Τῆς βιχῖῃ Εργριίδπ ρίαρυς, 
“ἃ ποίβοπιε δηά ρδίπευ] αἱςετ" (ἴδε ρυη- 
ἰϑῃγιεηὶ οὗ {86 ᾿ἱπιρίουβ δηᾷ σερεϊ]ουβ, 
δοοογάϊηρ ἴο ΡΒΐΪο, ἐς Ε χεεγ. ν. 6) Ὀχεακβ 
ουΐ οη ἴπε δάδπεσεηϊβ οἵ με Οξεβαι- οὐ]. 

Μετ. 3. “"σοαρυϊδιεὰ Ὀϊ]οοά,"" ἔλίδ] ἴο 
Δηϊπηδὶ [πε (48 ἰπ ἤτθε Ἐφυριίδη ρίαραε). 
ΤΠὶβ ρίαρις ἰ8 ἤπαὶ, 88 οοτηραγεὰ, 6.6.» 
νὰ Πδὲ οὗ νἱῖϊ, 8. 

γν. 4-7. Νὸ πιῖογα ἀτγίηκίηρ ννδίεσ. 
ΤΗΣ ᾿υδείςε οὗ τδὶβ ραγιίςυϊασ ρίαρσιυς ἴ8 
δοκπονεάρεά Ὀν (5-6) τῆς δηρεῖ οἵ τδε 
εἰεσηεης ἴῃ αυεδίίοη ἀπά ὈῪ (7) ἴπε δἱΐδᾶσ 
(ρετβοηίεά πεσε, ἰπ 1ἰπὸ οὗ νἱ. ο, το, ἃπὰ 
ΥἹΙ. 3, οἵ οὗ χὶν. 18), ννδίς ἢ δοῦοεβ ἐπα 
ΔηΡεἾ᾽ 8 οσγ. ᾿ 

γει. 5. ὅσιος ἀπά δίκαιος ἅτε ι5εὰ ἴο- 
εἰπεῖ οὗ αοά ἰη διεγαῖίς ἱπβοσιριείοπβ οὗ 
εὐϊολιίίοη τπτουσπουΐς Αβὶα Μίηοσ, ροα- 

ΒίΌΙΥ υπάες εν ἢ ἱπῆυσεπος. Δίκαιος, 
οἴϊεη ἃ {{|]6 οὗ τβεββίδῃ (8ες οὐ ἰΐϊ. σ πὰ 
Βεετ᾽ β ποῖς οῃἡ Εῃ. χχχνιὶ. 2), ἰ8 τεβεσνεά. 
Βεῖε ἴος αοά. Βεισιδυϊίΐοη 8 ἔπε οὐὔϊ- 
οοσς οὗ αοά᾽ 5 ἱπίδηβε ΒοΙ με 88 οἵ πιᾶ-- 
ἰξιν ( νἱὶ. το, χν. 4) δβϑδβεγίίηρ ἰἴβε! οα 
ἐδ! οὗ δίβ. ρεορῖε (χν. 3, χίχ. 2, οἷ ἰ1].. 

7) δπὰ ἴῃ βεϊξενί πάϊςδίοη. 
γες. 6. Τῆς τει υκίοη οποε τμγελίεποά. 

ου ]εγυβαίετι δηὰ ἴπε ἐν (Μδῖι. χχίτὶ.. 
35) ἰδ ποῦν ἱγαπβἔεισεδ δρρδγεπίν ἴο. 
Εοτηθ, τς Ιαΐεγ δηϊλροηΐβὲ οὗ ἴδε ἐδ. 
(ς. οπ χνίϊϊ. 34}. Οποε ἴδε Κοζηδῃβ. 
τλλὰς ΟΠτίβιίδη Ὀἱοοά τὰ κε νυδίεσ.. 
Νον", ὉῪ ἴῃς ἴσον οὗ ρτονϊάεηςς, ἴδεν 
808}} πὰ ποιπὶπρ Ῥυϊ δ᾽οοά ἰο ἁτίηϊς. 
ΤὨΐδ τιοταὶ νεηρεᾶησα Φ, Ἡδατβογης β. 
Ηόομϑε οΓ ἐπε ϑέυεμ Οαδίε5), νὰ 118. 
δτῖτα δαυϊναίεπος Ὀεΐνεεπ δίῃ δηὰ βἰπ᾽ 8. 
Ῥυπίβῃπιεηϊ (χὶ. 18, χίϊ!. το, χνὶϊ. 7; οὔ. 
2 Τίπι. 11. 12, εἰς.) 18 ποῖ ρυδῃςά, Βον- 
ἐνεσ, ἱπίο τε ρτοΐεβυς δπά εἰδρογδίεϊγ. 
Ῥαηίεβαιε ἀεῖδι]8, ς.5., οὗ τε Αροσδῖυρβε: 
οὔ Ρεῖες. --- ἐξέχεαν (186 νεῖ τὰπβ δ] 
τὨγουρἢ 1818 οὨδρίεσ, δηᾶ (8 ομδρίεσ 
οηΪγ), οὗ, Ὀιτιεηθοσρει β δ γηορε 1πϑονὶῤί.. 
Οναδο. 8161 (τ ςεηϊ. ἀπο ἐγκέαντας τὸ. 
ἀναίτιον αἷμα ἀδίκως.---ἀγ. κ΄ πρ.», 41; 
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8. καὶ ὁ τέταρτος ἐξέχεε τὴν φιάλην αὐτοῦ ἐπὶ τὸν ἥλιον “ ε Οσμιιτονί. 
καὶ "ἐδόθη " αὐτῷ " καυματίσαι “τοὺς ἀνθρώπους ἐν πυρί᾽ 9. καὶ « ἐλιτμο 
ἐκαυματίσθησαν οἱ ἄνθρωποι ὁ καῦμα μέγα, καὶ " ἐβλασφήμησαν τὸν Ο᾽ 
ὄνομα τοῦ θεοῦ τοῦ ἔχοντος τὴν ἐξουσίαν ἐπὶ τᾶς πληγὰς ταύτας, 
καὶ οὐ μετενόησαν ᾿ δοῦναι αὐτῷ δόξαν. 

δυὩ. 
οὐἰγαδὲ 

υἱὶ. 16 
τἰτ τδΐν 
δοοσςῖ- 

10. καὶ ὁ πέμπτος ἐξέχεε ἰρε. 

τὴν φιάλην αὐτοῦ ἐπὶ τὸν " θρόνον τοῦ θηρίου - καὶ ἐγένετο ἡ ΠΚΙΝ 

βασιλεία αὐτοῦ " ἐσκοτωμένη - καὶ ᾿ἐμασῶντο τὰς γλώσσας αὐτῶν τες ὃ 
Ἀ ἐκ τοῦ ' πόνου 11. καὶ ἐβλασφήμησαν τὸν θεὸν ᾿ τοῦ οὐρανοῦ ἐκ πρ ν 
τῶν ' πόνων αὐτῶν καὶ ἐκ τῶν ἑλκῶν αὐτῶν, καὶ οὐ " μετενόησαν " ἐκς ΡΘΕ 

τῶν ἔργων αὐτῶν. 12. καὶ ὁ ἕκτος ἐξέχεε τὴν φιάλην αὐτοῦ ἐπὶ [5 οἱ Ξὰ 
“τὸν ποταμὸν τὸν μέγαν " Εὐφράτην - " καὶ “ ἐξηράνθη τὸ ὕδωρ 

» αὐτοῦ, ἵνα ἑτοιμασθῇ ἡ ὁδὸς τῶν βασιλέων τῶν ἀπὸ ἀνατολῆς 
13. καὶ εἶδον "ἐκ τοῦ στόματος τοῦ δράκοντος καὶ ἐκ τοῦ 

στόματος τοῦ θηρίου καὶ ἐκ τοῦ στόματος τοῦ "ψευ 
πνεύματα " τρία " ἀκάθαρτα, ὡς " βάτραχοι" 14. εἰσὶ γὰρ πνεύματα 
δαιμονίων ἥ ποιοῦντα σημεῖα ἃ ἐκπορεύεται ἐπὶ τοὺς βασιλεῖς τῆς 

ἡλίου. 

ε χὶϊὶ. 4; Ξ- ἱήωξάοι, Ρτγον. χνὶ. 1:2, χχ. 28, χχν. 5. 
Μι. χνΐ. 26. 

Ο ἶχ. 14: δες ὅεῃ. χν. 1:8, Ὠευϊ. ἱ. γ), εἷς. Οη δδϑδβ. οἵ δγιϊοῖς, οἵ. 
Ρ Οἵ. 7.68. ἰϊϊ. χγ, ΖεςΒ. χ. τς. Ρ 

“0ῃ8 οὗ Ξένεσαὶ ἴγαςεβ οὗ ἃ ἰεηάξωι 
ατεεκ" (5χ.). Ὁγαφου δεῖε δεξῃ ὉΥ δβεεσ ίοσ ἢσεὶ ἔτς (οΛ, χἰΐ. τ, χἑϊὶ. 1). 

Ὁ Μασκ ὶ. 26, εἰς. 
οὗ ΑΒσίταδῃ, ἡ. Ῥίαι. ἐς 1ςἰάξ, 46; δουζτοε οἵ ρίδζξυεβ δηά ἀεαδί(; (58, 

ν χἰϊὶ. 13, χίχ, 20, Μαῖϊ. χχίν. 24, 2 ΤΏ. ἰΐ. 

οἱ τῆς βασ.; ο,. Αρος. Ρεῖ. 248-20. Κ τ ἀι 
τὰ θα, ἰϊ. ΕΝ Ὁ ἰϊ. 241-22. 

ἴῃ. ἢ 15, οὃ, ἢ 20, 96. 
ἴοι οἱ δξεδες 

ἐσγδδβῖ ἰο ἴξσγθε δηρεὶβ οἵ χίν. δῇ. ἢ 

ο΄. ἔχων ἰῃ χὶν. 14. 

Ῥτορδεῖβ ἅσζὰ ἅγιοι, θαι 411 ἅγιοι ἅτε ποῖ 
Ῥτορβεῖίβ. 

νεῖ. 9. Ἑαδίϊυσε ἴο ποποὺς [δες ἴσις 
Παοὰ, ἃ ποῖε οὗ ἴδε δεδίπεη βρίγις (48 ἴῃ 
χὶ. 13, χῖν. 7: οπι. ἱ. 28). 8εες ἱπιτοά,, 
86. Ἐοτ ἴδε ρεπεχαὶ ἰάςα, ο΄. 2 ΟἹ επὶ. 
ἶχ. : ΚΜ ὮΠῸ 6 πᾶνε ορροσγίαηΐυ οὗ Ὀ6- 
ἴπξ πεαϊ δὰ, ἰεῖ 8 γίνε Ουγβεῖνεβ ονοὸσ ἴῸ 
αοάὰ τῆς πεδίεσ, ρίνίηρ πίπι ἃ τεοοση- 
Ῥεῆβα. Απά ψνῇῆδϊ τεοοχηρεηβεὺ Κερεη- 
ἴδηςς ἴτοτῃ ἃ βίποες μεδγῖ. ... [δεῖ 8 
εἶνε δὲπὶ εἴεγηδὶ ργδίβε." 

νυ. τοῖσ. Τῇς πίπίῇ Ἐρυριίδη ρίδσυς 
οὗ ἀλτκηςβα (ἀπε το (ῃς εοἶίρβε, οἷ νεῖ. 
12 ὃ) [4118 ου Κοπιε, ασρτανδίίηρ ἴμε ρζε- 
νίουβ Ραΐῃβ οὗ ἴῃε Κοπιδηβ (νεῖ. 2) δηὰ 
ἀτὶνίηρ ἔπεπὶ ἱπίο Ἔχαβρεγδϊίου δπά ἔγεβῃ 
ὈΙΔΒΡΒΟΩΥ ἰηβίεδά οὗ τερεπίδποας. Τῆς 
τερεϊίοη οὗ τἰ ὃ, δἴϊτεσ ο, ἰ8 ομαγδοίογίβ- 
τἰς ΟΥὁ Οτίεηΐαὶ ἱπηργεδβίνεπεβθ (ο 76. 
Χχχ. 2, χχχί. σ, εἴς.), θὰ ἰξ βιτηβ ὑἃρ ἴῃς 
εἴτεοι οἵ τῆς ἔγεβὲ ἔοιις ρίασυςβ. 

γν. 12-16. Τὸ (δοί δῖε τπε ἱηναβίοη οὗ 
τῆς ετηρῖτε (χν]ϊ. 12, 16) Ὀγ τ8ε Ῥαγίβίδπβ 
(χ. τ4 7) υπάες Νεῖο τοὶ νίνιο (ο΄. χίχ. 
λρὴν 88 ἴῃ 4 Ἐδά. χίἱ!. 43-47 ἴο 1εῖ τῆς τε 
τὴῦδε8 τϑίυσῃ ἰῃ βδίειςυ ἴσοπι οδρεϊνιγ, [πα 
ἙΕυρμγαῖαβ ἰβ ἴο δὲ ἀσίεὰ ὑρ ἴῃ ἴῃς ἰδίϊος 
ἄδλγβ, κε τς Ιοσάδηῃ δεῖοσε ]οβῆυδ οὕ 

του ὙΠ 

δ νἱϊΐ, 12, Ρε. ον. 28, Εχοά. χ. 217. τῶ 
1 χχΐ. 4. [υ5ῖ. 4 οἱ. ἱ. 8. τὰ χὶ. 

ᾳ 58. χὶ. 15, χὶῖν. 27. τ Ροεῖ- 
ἴο διϊεπιρὶ {δε γβεϊογί αὶ ογάες οἵ ογάϊῃασυ 

8 ΧΙΙΙ τα. τ Οου- 
ν Εοτ ἘΣ κς 88 δρεςὶδὶν οὐΐουδ δρεοὶς 

. ἐν. 209). Εοτ ἱσγεᾷ. ςοτδίσ., 
9. 

ἴῃς Ευργαῖεβ [1861 ἤδη Ογτγιβ οδ 
τυτεὰ Βαδγίοη (Ηετοά. 1. σοι). ἢ 

Ψες. 13. βάτραχοι, ρετδᾶρβ ἃ σεπιὶπὶ- 
Βοεηος οὗ ἴδε βεοοηᾶ Εργριίδη ρίδριυε, 
δυϊ ῥγοῦδοῖν ἂπ ᾿γδηΐϊδη τους; ἴδ 6 τον; 
88 ἃ ΒΡΕΟΙΔ] ἀρεηὶ οὗ ΑΒτίπιδη ἰπ τ 6 
βη8] ςοπίεδβι (ο΄. τεβ., Η. Ἅ. τρο4, 352, 
διὰ Ηρ βοππιδηη, 230, 231). Αρςοοτγάϊηρ 
ἴο Ατιεπιίάοσιβ (ϊ. 15) ἴτορβ τεργεβεπῖ 
γοήτας καὶ βωμολόχονς, ἀπὰ ἴΠῈΥ ἡγΕΓα 
Ὠδίυγα! γ δβϑοςιδϊθὰ υνἱτἢ δεγρεπίβ (οὐ 
Ριυῖ. Ῥγέλ. τ2} 88 δι ρῃϊίουβ. 

Ψψες. 14. “ὙΠΕΥ ἅγε (ποῖ, ἴῃεβε δγ6) 
βρίτ δ οὗ ἀδοπιοῦβ". ὙΤῇεβε ἄδν 88 
ἱτὴρβ τηυβίες οὐ β ορροπεηΐβ ἴο ἴπε πὶ 
οοπΗ͂ϊς. Τῆς ἤετος ἱηναβίοη οὗ ἐλ 
ἀἰηρς 97 ἐπε εαξέ βεετὴβ ἴὸο ρίνε δῃ ἱπ|- 
Ρεῖυβ το ἐΐε ἀὐηρς οὗ ἐλ τσογϊά. Απῖ- 
οἸ σε β ρονγεσ εχίεηάβ το ἴπεβε (ς, χί. 
το). “ΑΒ ἴδε Ἰμοσά βεπὲ ἢἰ8 δροβίϊεβ ἴὸ 
411 τῆε παίΐοῃβ, 80 541}1] ἢς (,.Ζ., Απεὶί- 
ΤοἸσίβι) βεηά ἔαλϊβε δροϑβιὶεβ᾽" (Ηἴρροὶ. νἱ. 
ο΄. 4. Ο. τ88 [)). ὙΠε βουτοεβ οὗ ἴδε 
τεδάϊτίοη 116 ἰπ Ααἀαὲέ. ἘΞξίκεν, χὶ. 6 ἢ, 
ὙΒεῖα (86 ἔνο ἀγάροπϑ ΟΥΥ, δπά δ {δεὶσ 
ΒυπηΠΊΟΠ8 411 ηδιίοπβ ραΐμες ἴὸ ἀο Ῥαδῖεϊα 

ἰπϑὲ τῃ6 τἱρμίθουβ ἡδίίοη; αἷβο ἰῃ (8 
δε εἴ τμδὶ Ιδγαε] 8 ἴοεβ πηυβίεσ δρδίπδβε 
Βοσ ἴῃ ἐδ ΙΔῖτεν ἄδγβ (χνῖϊ. 14, χίχ. 17-20, 
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α αν! τς, οἰκουμένης ὅλης, συναγαγεῖν αὐτοὺς " εἰς τὸν πόλεμον τῆς " ἡμέρας 

νυ Οαΐν ὁ τῆς μεγάλης τοῦ θεοῦ τοῦ " παντοκράτορος. [15. ““ Ἰδοὺ "ἔρχομαι ϊ 
τευ) δα ὡς" κλέπτης, μακάριος ὁ γρηγορῶν καὶ τηρῶν τὰ ἱμάτια αὐτοῦ, 
ΠΩΣ γ. ἵνα μὴ "γυμνὸς περιπατῇ καὶ βλέπωσι τὴν ἀσχημοσύνην αὐτοῦ." 

υἶν2,. “Ἁρμαγεδών. 32 17. καὶ ὁ ἕβδομος ἐξέχεε τὴν φιάλην αὐτοῦ ἐπὶ τὸν 
Ψ. 2. 

ς Ἢ 18 ἢ “." ἀέρα - καὶ ἐξῆλθε φωνὴ μεγάλη ἐκ τοῦ ναοῦ ἀπὸ τοῦ θρόνου 
. ΧΕ. 

36-37. 
ἃ ὃς. δαιμόνια. ε ἰχ. ἐσ. 0). 80 «631: -π ἍἼΔῸ ΣΤ ; Μεείάδο, ἃ οἰαφείς βοεῶβ οἵ 

τοῦῖ ἔοτ [ϑγαεῖ "8 ἴοεϑ (οὕ. χίχ. τσ, τᾷ -- ] Ιυάς, ν.. 20), {κα τΒς Ρίαίπ οἵ σβδεΐοηεα, δῇ Ἄρεως ὀρχήστρα, 
2:1. υπὶ πὰ δοτα οὗ εἰχ. 2 (Επογεὶ. Κεὶ. ακὦ ἘΠ ες, ἱ. 2 Ἐοδάε᾽ 5 Ῥεγοῖε, ,ετ1ςἴ., ςκ481. 4, 

δρίσί 5, εἰς., ῬΒΐ]ο, ἐς χίᾳ. ἢ ἅ, Ἐρδ. ἰἱ. ς, νἱ. 12, Υδεδῖ. ΝΥ ΣΑ ΥΥ  ΤΝ ἀξ Ἰτἰάς 26. 

1 ΤΒα νατίδπε ἐρχεται (Ν", 38, 47, 9., Ρτ.) 8 δῃ διϊεηρί ἴο βπιοοῖδ ουὲ ἴῃς δογυρί- 
π688 οὗ ὶβ ἱπιεεοιοά ννᾶγπίηρ, ΙΟΒ ἐοῆοεδ ἴῃς δυηοριὶς ἰταάϊτίοη γαῖμα τπδη 
τῆς εν 8ῃ ἂν» τπδὲ ἰξ ν885 ἃ ἀεδάϊν οἤεηςε ἔοτ ἃ ῥχίεδὶ τὸ ἷδοκ “ οοπιρίεἴε δπὰ οἰ εᾶῃ 
Δρρασεῖ"" (ϑδῇηῃ., 83, 1, οἵ. ϑείνγη, 197). Τἢςε δχίσεπις νυ ϊκυνατάπεδβ οὗ ἴῃς νεζγβς 
ἐπ 118 ργεβεπὶ βεϊὶπρ βυρρεδίβ παι ἰΐ ἰ8 δὴ ἱηϊεγροϊδιίοῃ οὐ τηϊβρίαςοά ρίοβα, Ὡς ἢ 
828 οτερὶ ἱπίο ἴῃς ἰεχὶ οὐηρ ἴο ἴῃς αὔονς δββοοίδιίοῃ οἵ ἰάεδβ (βο, ἐ.9΄., Υ᾽ϑοδες, 
ϑρίειδ, ϑοβδη, νδίιεγ, Εδυςῆ, ννεγιδπά, νοη ϑοάεη, ϑίτηοοχ, Βτιὶββ8). Βεζὰ ἰγᾶπβ- 
ξειτεὰ ἴὲ ἴο ρῬεθοβὰς 1]. :8, Κὄηπεοκε (Εριεπάαξίοπεη ἐμ δίέεϊίοη Ν.Τ., 35-37) ἴο 
δεΐννδεη 1ἰΐ. 3α δηά 36, ψ μοπ ἰξ ννου]ά σοτηρ!εῖς τΒς ἰδού βοτίεβ οἵ ἰϊ. 22, ἰϊϊ. 9, 20. 

3Ὰρ Μαγεδων (ΝΑ, πιΐπ., Αηά,, Ατ.) [8 ργεξεσσοά Ὁγ ΝῊ (313) ἀπά ϑινεῖε. 

Χχ. 7.10; αἵϊες Εζεῖίς. χχχυ :-χχχίχ.; ΖεοὮ. 
χίν. 2 ζἔ.; Επη. ἵν, χο. ; δῦ. Οἵ. 111. 31ο- 
322, 663-674). ἴπ Αδβο. 188. ἱν. Βεϊίαγ, ἴῃ 
ἴδε ξιῖδς οἵ Νεῖο, σοσῃεβ “ ληὰ υνἱτἢ ἢἰπὶ 
811 τῇς ρονγεῖβ οἵ [ηΐ8 ψογὶά, δπά πον 
Μ}1}1 πεαγίκεη ἴο δἰπιὶ ἰη 411 δαὶ ἢς ἀεδβίγεβ᾽" 
(“7. Ὀεῖονν οπ χνίϊ. 13, 17). ὙΤμεβα ἀθ- 
τηοπηίς βρίτἰῖβ ἂγε ποῖ ογσυβῆδά {1}} τὰς ὅδ 
οὗ Ἰυάφπιεηι (Επ. χνί. τ ἕως τῆς κρίσεως 
τὴς μεγάλης, 1υδ. χ., Μαῖῖ. νἱ. 20). 
Τῆς ἴῆτες Ἰοουβῖβ ν ΠοὮ ἰββης ἔγοσ ἴῃς 
τηουϊὰ οὗ ἴῃς Βεοδϑὲ ἰῇ Ηογπιδβ, Μὲς. ἱν. 
χ. 6, Ῥεΐοηρ ἴο {πε οοποεριίοη οὗ Αρος. 
ἶχ. σ᾿ 

ψεις. 16. Α ἄουδ!ε τῃτεδὰ οὗ ἰγαάϊτίοη ἰ8 
ψόνεη ἱπίο τῆϊ5 βίγαηὰ οὗ ργορῇςου, (α) 
ἀπᾶι οὗ ἃ ἰαβί οοπβϊοι οὗ ἴῃς ννοτ] ἀ- ρόοννεῖβ 
ψἢ αοά πᾷ {πε πιεβϑίδηὶς ρεορὶε (οι 
χνὶϊ. 14, χίχ. 10) ἂπά (ὁ) ἴπδὲ οἵ Ἐοπις᾿ 8 
ταῖη Ὀγ ἴῃ Ῥαγιπίδηβ ὑπάει Νοσο γεάϊνί- 
νυ8. Τπεῖνο ψεζς οσ ρίπδιν ἀϊβιίηςς, Ὀυς 
δε Δροςδὶγριῖϊβδε παιυγα! νυ τννἰβῖ8 (Π ἐπὶ ἴο- 
ξεῖδετ, δ πουρῇ Πα πενεὶ οἱεᾶσβ ἃ {πεῖς 
τοϊδιϊοηβπίρ. ἤδξτγε 13-16 ἰβ δὴ εηἱρτηδίϊς 
ΒυΓΠΊΑΓΥ Οὗ ννμδῖ ἰ8 νιον ἁἀερίοιεὰ 
ξυγίμες ου. Βυῖ, ἸπΠουρἢ δη εγγαῖὶς Ὀἱοοῖ 
ἴῃ ἰἴ8 ῥγεβεηὶ βειϊτίηρ, ἰἃ τῆδν πᾶνε Ὀεεπ 
ῬΙαδοεὰ πεῖε ὃν πε ἤπδὶ εἀϊϊοσ, ἱπ Ἠΐ8 
οδμαγδοιοσ βεῖ δι ν δέοίερες ταᾶπηοτ. 
ΘιΠΟΟΥ βρελκίηρ, ἴδε βίχῖῃ ρίαρυε ἰβ 
οοπβηξά ἴο νεῖ. 12.--Αρμαγεδών, ψ πεῖς 
ἴδε πιεβδβίδηϊς [οϑίδῃ νν}}]} ἐσ πὰρ, ἰ8 (α) 
εἰἴδεσ ἴο θὲ Ἰοσαϊδά ἰῃ τινι ποϊορσν ταῖμεῦ 
Πᾶπ ἱπ βεορταρῦνυ, 48 ἃ πιουπὶ Ψ Πετα 

τῆς ἤπαϊὶ ςοπῆϊος οὗ ἴτε ροάδ ἰδ ἴο ὕε 
ἴουρμὶ ουὐ (80 [ἋΔ]]1εἢ δηρεὶβ ἰπ Επ. νἱ. 
5, 6 δὲ πιουπὶ Ηδσγηγοη)--- ἴῃ νῖο ἢ οάδα 
ἴῃς ρῆγδδβε ἰδ ἃ βυγνίναὶ οἵ βοπιὲ δροςᾶ- 
ἰγρες την πὸ ἰοπρεσ ἱπιορίδ!ε το ΤοΒα 
(συηκεῖ, Βουβδεῖ)---οΥ (δ) το ὃς ἴᾶκεπ 8 
8ῃ αἰ]υδίοη το ἴδε Β1118 πδασ τπς ρἱδίη (πα 
ἀπε ἰσδι οὗ Ἰυάρεβ ν. 18, το, ἰν. 6, 12, 4; 
Ἐσεῖς. χχχν ϊ. 8, 21, χχχῖχ. 2, 17). ΒΥ 
ξεπιλίσία {πε πᾶπὶς ἰβ βαυϊναίεπε ἴο 

Ἵ Εν αἱά, Ἡδυβσδ), 
πστπ “ΠΡ Ἢ ἧς Ῥτοροβδὶ ἴὸ πος 

ἩΠ 88 ἃ ᾿οττυριίοη οἵ Ὁ (οἰϊν, 80 
ἰϊζίρ, ΗΠ ρεηξεϊά, ΒοτΡε 8), πλυς ἢ [ε58 οὗ 

ΝΣ (Αγαπὶ. ΞῸΝΝ» ΜοΙιετ), ἰ8 παῖυγαὶ. 

Οὐ. ἴοτ ἴαγῖπες εἰγηιοϊορίςδὶ δηὰᾶ πιγίβο- 
Ἰορίοδὶ βυρρεδιίοηβ, Νεβιὶς (Ηδδβείπρβ, 
Ὁ. Β. ἰϊ. 304, 305), σπεγης (Ε. Βὲ. ἱ. 
310, 311), ἀπά Τερρε ἂπὰ Οδεγης ἴῃ 
Ῥγοῦ. ϑοοίείν οὗ Βιδῖ. Αγεΐ. τροο, ἰὶ. 2. 
Βεγυδίοη᾽ 8 πιεγργεϊδιίοη (Ερμα-- ἀνάθεμα, 
Γεδᾶν, ς΄. Νπι. χίν. 45, χχὶ. 3; ]υάσεβ 
ΧΧ. 45) ἰδ ἔλι-εἰοπεά, ὈυΣ τπεγε τδν ὃς 
δοπῖς ᾿ἰπκ Ὀεῖνγεεη [818 οὔδουγα ἔγαρτηεης 
οΥὗἨὨ ιγαάϊτίοη ἀπά ἴῃς ογοῖὶε οὗ ὅορ δηά 
Μαξος (ς΄. σμεγηε ἱπ Ε. Βὲ. ἰϊ. 1747, 
1748). 

17-21: ἴῃ βενεηῖῃ δον ἀπά ρίαριε δ8 
τῆς οἰϊπιαχ οὗὨ 81]. 

γεῖ. 17. ὙΠε οπιρῖς (χὶ. 190) ἀπά 88 
τῆγοπς (νι. 3) σὲ δραΐπῃ Ὀ]Ϊεπάεά 'π ας 
Βοθπα. ἴπ δᾶ. ᾿ἰχνὶ. 6 τς ἀϊνίπε νεῆ- 
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λέγουσα, “ἢ Γέγονε ᾿. 18. καὶ ' ἐγένοντο ἀστραπαί καὶ φωναὶ καὶ Β καὶ. διε. 
βρονταὶ καὶ " σεισμὸς ἐγένετο μέγας, ' οἷος οὐκ ἐγένετο ἀφ᾽ οὗ χκαίχ, 8. 
ἄνθρωπος ἐγένετο ἐπὶ τῆς γῆς, τηλικοῦτος σεισμὸς οὕτω μέγας. νΠν΄ ς, τι. 
10. καὶ " ἐγένετο ἡ πόλις ἡ μεγάλη " εἰς τρία μέρη, καὶ αἱ πόλεις ΑΙ 
τῶν ἐθνῶν ἔπεσαν " καὶ " Βαβυλὼν ἡ " μεγάλη " ἐμνήσθη ἐνώπιον τοῦ 

θεοῦ, δοῦναι αὐτῇ τὸ " ποτήριον τοῦ οἴνου τοῦ “ θυμοῦ τῆς ὀργῆς 
20. ᾿ καὶ πᾶσα νῆσος ἔφυγε, κ 

καὶ ' χάλαζα μεγάλη ὡς " ταλαντιαία καταβαίνει ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἐπὶ 
τοὺς ἀνθρώπους ᾿ καὶ " ἐβλασφήμησαν οἱ ἄνθρωποι τὸν θεὸν ἐκ τῆς 

αὐτοῦ. αἱ "ὄρη οὐχ εὑρέθησαν. 21. 

13.1 ΕΣ. 

ΒΝ 1 

δ Κ5. 
ωἰ.6. 

πληγῆς τῆς χαλάζης - ὅτι “ μεγάλη ἐστὶν ἡ πληγὴ αὐτῆς σφόδρα. ,. Ὁ} ννια. 
Ὁ [ετ᾿ 11. 58, Τδῃ. ἰν. 30. ο χνὶϊὶ. 5, Αςἰδ χ. 

τ3ε οἵ ἴηδη., οΛ. νεζ. 9. 
8 Ἰυάϊ, χνΐ. 15, δὶς. χνΐ. το, εἴς. 

“Τ.; Βευς. ΞΞ “ ςοΐοκβδὶ "1 
1Εχ 

ν᾽ νεστ 91:1. 

Ἔᾶηοε ἰ8 Βεγαϊ ἀεᾶ ὃν φωνὴ ἐκ ναοῦ, φωνὴ 
Κυρίον ἀνταποδιδόντος ἀνταπόδοσιν τοῖς 
ἀντικειμένοις. 

νει. 18. Τῆς οοηνεπείοπαὶ βίογπι- 
ἘΠεορθδην Ὀτγίπρβ οὐ ἂπ δχοεριομα 
8ενεζε δαστίβαυδκςο, ν ὩΊΟἢ (νεῖ. 190) Βμδίτοσβ 
7ετυβαίεπι ἱπῖο τἄγες ραγίβ δπὰ εητίγεὶν 
ὀνετίῆγονβ ἴῃ6 ραρᾶπ οἰξίεβι Ἐοπιθ᾿ 8 
τῆοτα υ] γτυΐῃ 18 διισι υξεά ἰπ χνῖΐ. τό 
ἴο δε ἱπναβίοη οὗ Οτγίεπίδὶ ποσγάεβ (ςι 
χνΐ. 12); πεσε ἴδε δι] υβίοῃ ἴο πεῖ ἄονῃ- 
Α1]1 18 Ῥτοϊερεὶς (Ξε χνὶϊ. 2, χυῖ!. 6 1.), 85 
ἃ οἸϊπιαχ ἴο ἴπε ἰοσεροὶπρ οδιδβίσορδε. 
ῬΙΟΡΔΌΙΥ ἐδε ργεαὲ οἱέγ ἰδ τ εακαϊεῖα (8ο 
“8. Απάτ., Βεηρεὶ, ϑἰπιοοχ, Β. ὟΝ εἰβ8, ]. 

εἶ88), 48 ἰῃ χὶ. 8. 58ε ἰβ ἀϊβεϊηρυϊθῃεά 
ἕτοταὰ ἴδε Οεπιῖϊα οἰτίεβ 48 Εοσης δἷδο ἰβ 
δἰ πρὶ ἃ οὖ ἔτοπὶ Πεσ 4111ε5 δηὰ δ πεγθηῖβ. 
Βεῖηρ ΡῬσίπιαυν συ]εγ, Κοπιο- Βαυγίοη 
ἰ8 τεβεγνεὰ ἔοσ ἃ βρεοΐδὶ ἔδίβ: Ὑπὸ Ποῖς 
Ῥάᾶββαρε ἰ8 εηἱρτηδίὶς δηὰ οὔβουγε. Ὠϊὰ 
δε ελγίπαυακα ἀεδίσου ἴῃς ἱπμαριταπῖβ 
οἵ ]ετυβαῖεπὶ ὃ ἀπὰ ψηγ Τῆς Δ] υβίοη 
ταυβῖ ὃς ἴο βοπης ἔογπι οὗ ἴῃς ἰγδάϊτίοη 
πάει γίηρ χὶ. 1-13 δηά χίν. 18-20, οὐ ἴὸ 
ἴμαι οὗἩἉ Ζεςῆ. χίν. 4, 5. Βοιξ: δαγίῃ- 
4υάκεβ ἀπά ἱπνδβίοπβ δὰ ὕεεπ σοτηδίπεᾶ 
ἰγεδὰν ἱπ τε Ο.Τ΄.. ἐβοβδίοίορυ (εὐ, 188. 
ΧΙ; 13 ἢ; Ηαρ. ἰϊ. 21 8); θΟΓδ ρεπ 8 νεσα 
ταδὶ, δὲ 1η18 ροσοά ; δηά, ἴῃ ἀε!πεδιης 
ῬοΙδ ἀἄδληρεῖβ ὑἱ ἢ ἃ ἔγχεα, ροεῖὶς ἱτπηαρίπᾶ- 
ὕοη, τῆς Ῥζορβεῖ δ'τιβ 88 υἰϑυ8] δὲ ἱπι- 
Ῥιεββίνεπεββ γίδες πη δὶ ϑ8ΩΥ͂ 
βυβίετηδιϊς σεριυϊδγιγ. Εοσ θαυ πασακεβ 
ἐπ ]ογυβαίεσι, οὐ α. Α. 55π||1π᾿8 ζέγη- 
δαίφνι, ἷἱ. Ῥρ. δι 1.--μνήσθη: πείίδεῖ 
ταλρηίβοοπος ποσὶ ἃρ6 γἷπβ Οὐϊνίοη ἴοσς 
Δῃ Επιρίτε᾽ Β οτίπηεβ ἀραίπβδὲ ἴῃς τηοσγαὶ 
οτάεσ. 

Ψεσ. 2ο. Ηεστε, 88 δὲ νἱ. 14, ἴδε το - 
ΣΩΟΝΔ] οὗ ἢ1115 14111ὲ8 ἢ τῆς Ιτδπίδῃ 
Ῥεῖεῦ (βματοά Ὁγ ἰδίες εν ἱβῃ ΟΒτβείδη 
Δροοαϊγριῖς, ο. Βδϊίεη, 131 ) (δαὶ 

. ἶχ. 18-25, ΕΖεῖι. χἕϊ!, τι, 51. 112. ὅρο ἢ. 

1. Ὑδὲ ἔαϊδε ςοηςοτά ἐμν. δοῦναι ἰδ ἄυς ἰὸ ψτίιετο 
Ρ ἶδλ. 1:. στ, [εζ. χχν. 15. ἶν ΟἹ κῖν. 8, το. τ νὶ. 14, ΧΧ. ΙΙ. 

ἄπ. λεγ. 
ν" μέγας ἴοτ (δε Βέ(Β εἰπηθ ἴῃ 17.2:. 

τηουη 81 8 85 ἔπε τνοτὶς οὗ ΑΒσίσηδη ψουἹά 
ἀἰδαρρεδὶ νὰ Πῖπὶ (5. Β. Ε. ν. 120), 
Ἰεανίπρ ἴδε δασῖῃ ἴπ τἴ8 ἰάεδὶ βίδϊς οὗ ἃ 
Βιιοοίἢ ρίαπε οὐ νὨϊοἢ πιδηκίπὰ οουϊὰ 
ἄννε]] ἱπ υπὶ ἐν οὗ βρεδθςὴ δπά ἱπίεοουσεα, 
ἴτες ἔγτογη Ὀδγγίεσβ. Τῆς οο]οςδιίίοη οὗ 
τηουπίδιῃ ἀπά ἰβίαπᾶὰ (80 νἱ. 14) 18 Ροβ- 
Βἰ ΟἿ ἃ τεῖϊϊς οὗ ἰ8ς δποίεηϊ ροίηξ οὗ νίανν, 
ἴοσ ΨἈΪΟΒ ({.6.,) ἔοσ ἀνγε!!οσβ ἰῃ ἐπα ὙΝ ε80) 
1δεδβε ἔοστηδά ἴῃς ἀρρασζεηΐ βουζος οὗ ἴδ ς 
δ᾿ 8 τἰβίπρ, οτος Ὠἰβ ᾿ἰρμε ἤσβε θεοαπὶα 
νἱβί Ὁ]. 

νεῖ. 2. Ἐνεῃ δὴ δῇπογπιδλὶ δαὶ]- 
Βῆονετ (ο΄ τὰς ἐουτῃ Ἐργριείδη ρίδριυς) 
4118 ἴο Ὀτίπρ ρᾶρπβ ἴὸ τπεὶσ βεῆβεβ. 
ὡς ταλ., ἐ.4., 1Ππ ΓΑΙ ἀρουϊ βἰχέν τιπι68 
ἴδε ννεῖρμὲ οὗ ὄνεὴ [ες Ἔποσίηουβ Βαἱ]- 
βίοπεβ (μνααῖαι) ΨὨΙΟἢ Ὀἰοάοτυβ ϑίουαβ 
(χίχ. 45) τεοοτ ἴῃ Επ. ἴχ. 17 ἰδῆς 
“ δρίτὶϊ οὗ τῆς 41] 18 ἃ ροοά δηρεῖ,᾽" ἐ.6., 
ΔΓΛΟΠΆΡΙς ἴο αοὐ᾽ Β ογάεσβ. 

Τῆς οὐβουσιν οὗἩ οπαρῖοσ χνίϊ. βρείηρβ 
τηδίη]ν ἔγοσα ἴῃς ἀϊ εγεηςεβ οὔγαάιτίοη δπὰ 
οὐοοκ ἡ ῖς ἢ ἀγα γοβεςῖϊεά ἴῃ ἴῃς οἀποηϊ- 
οδ] εχ. Τῆς τδτεείο!ὰ ἱπεεγρσεϊδιίοη οὗ 
τῆε Βεδβὲ 88 ἔς [πηρεσίδὶ ρονγεσ (80 χίἰϊ!.), 
ἃ5 Νέεῖο σγεάϊνίνιι (νεῖ. 8) ἀπά 85 (11) ἴῃς 
εἰφθτα κίας (6 τννο Ἰαϊῖες Ὀεΐηρ ἀρριὶοδ- 
τίοῃϑ οὗ {πε βᾶπιῈὲ ἰάςα) 185 δοσοιηρδπίοᾶ 
Ἐν ἃ ὑνοίοϊά εχριαπαιίοη οὗ ἴῃς βενε 
Βεδάβ ({οοξταρδιςαὶ το, Βιβεογί δὶ τε 10), 
πὰ οὗ ἴδε ννοιηδηπ᾿β βυρρογὶ (1, 3, 15)- 
ΤΆὨς εβομπαίοϊορίοα! ἰταάϊτίοη οὗ Βαργίοῃ 
88 ἴῃ δυργεπις δηϊτὶ-ἀϊνίηες νγοσ ἅ-ροννεσ 
8 ΔρρΙοἁ το Εοπιθ, δπὰ (8 ἰωνοῖνεβ 
τῆς το-ἱπιετρτεϊδείοῃ οὗ βοπὶς ἀδδὶ]β (4.9. 
15, 18), ψΔ11ε ἴῃς ἐγδάϊείοη οὗ [ἢ ς Βεδϑὲ 28 
Δηκςτίϑὲ ἰ8 ἕωσῖπες ονετδίά ὃν δα 
δρεοΐδὶ τσδάιπίου οὔ Νεῖο τεάϊνίνυβ ἴῃ 

δἱ οδρδοίϊγ. Ταῖβ ἀυλὶ Βεδβὶ (48 ν ὅϊτες 
Βτβὲ τεοορηϊδεάᾶ; εὐ, ΟΒατ εβ᾽ 8 Αδοθησίο 
1Ξ:αἷα, Ῥρ. ἰχ.-1χὶ.) ἰδ ποῖ τβεζεῖυ ἴῃ [π|- 
Ῥεσίαὶ ροινεσ (48 ἰῃ χίΐ. 3) δὰϊ ἱποασπδῖς 
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ΧΥΙΙ. :. Καὶ ἦλθεν εἷς ἐκ τῶν ἑπτὰ ἀγγέλων τῶν ἐχόντων τὰς 

ΧΥΊΙ. 

ἑπτὰ φιάλας, καὶ "ἐλάλησε μετ᾽ ἐμοῦ λέγων “Δεῦρο, δείξω σοι τὸ 

ἰῃ δὴ [πηρεγὰ] ρεγβοπδι νυ οἵ ἱπέεσηλὶ 
ἃηὰ δυρεγπδίυσαι οδβαγαοῖεσ, ὙΙοἢ 
διίδοκβ ποῖ οηἱν ἴδε ΟΒγίβείδη τηβδίδἢ 
(2) θυ Εοτης ἰἴβεῖ (16-1)). ΤΒς 
ἰΐες τσαῖς 18 υππιιδια κα ἄυς τὸ (Πς 
Ἰερεηὰ οὗ Νεῖο τεάϊνίνυβ, ἀρατὲ ἔγοτῃ 
ὙΒΙοἢ ἰδ ς ογδοῖς ἰβ υπὶ πίε! Πρ] 6. ϑύυοΒ 
νατίδιίομβ ᾶνε εἴτ ἴγᾶςδβ ἰπ ἴῃς βίτυσέυτα 
οὗ ἰδς ρδββαψε, Ὡς ἢ Ροὶπί ἴο δοπλε ὕσγο- 
οεβ8 οὗ εὐἀϊτοτίαὶ] γενίβίοη, θυ ἰὲ ἰ8 ἀϊ σας 
ἴο ἀϊδεηπίδηρίε ἴῃς οτἰρίπδὶ βουζος οἵ 
βούζοςϑ, οἵ ὄἄἔνεῆ ἴο ἀεϊεγπιίης τπεὶγ ᾿γο- 
οἶδε οἰασγδοῖεσ ἀπά ρμετίοά. ες. 14 ἰδ 
οεγίδίηυ οὐΐ οὗ ρίαςε, ἔος ἴς 41|11ε8 οὗ 
δε Βελϑβὲ οουϊά ποῖ ἀεβίσου οπηε δῆεσ 
{πὲ τπειηβεῖνεβ πδὰ Ὀεεπ ἀεβίτογεά ὉῪ 
ἴδε πιεβδίδῃ δηὰ [ιἷ8 4111ε858. ιἴ ἰ8 ἴδ 18 
εἰΐδεγ ῥγοϊερεῖς ογ ἱπβεγίεὰ Ὀγν ἴμε Ὁ γίβ- 
δη νγιῖοῖ ἴῃ ἰδ ({πνν]8}}} ϑοῦγος (80 4.9.» 
Μίβομες, Ομδιῖεβ, Βιίρβ, νοῦ ϑοάεπ). 
Οἰδεῖ ἴσᾶςεβ οὗ :πὶβ δάϊξοσ τηὶρῃς Ὀς 
ἐουπὰ ἰπ 6 ὁ, 8 (9 α ἢ), ἀπὰ 15, ἀπὰ ἴδε 
]ονν δ ομασζαςῖεσ οὗ ἴῃς βδουζος (80 Ν 8- 
Ἄδα, ΝΥ εγϊαπά, ϑομιπιάς, ϑαθαδιίεσ, Μέηέ- 
ὅοΣΖ, εἴς.), ψουϊά Ὅς σοπδειτηθά ὈγῪ ἴπε 
ἄῦβεηςε οὗ Δηγ ρΡοϊεπιὶς ἀραίπϑε ἴῃς [π|- 
Ῥοτίαὶ ουἱτυ8. [ε ψουὶ Ὀε ἃ νεβρδβίδηϊς 
οτδοῖϊε, ἱπϑρίγοα Ὁ ἃ Ῥαββίοῃ ἴοσ γενεῆζε 
οη Εοπις ἴοσ μεσ Ἵσσθεὶ, στεοοπὶ ἰγεδίγηθης 
οὗ (δε [εὐνΐβῃ ρεορίβ. ὙΠ εω τδς βουτος 
8 τερατάεὰ δβ ΟἨτίβείδῃη (48 4.5.» ὉΥ 
Ετῦεβ, νδϊτοσ, ἀπά ϑοῃδη), νεῖ. εἰ νου 
θὲ δὴ δάδϊείοπ ἱπβεσῖεά ὑπάες ᾿Ποπιτίδη 
το Ὀτίπρ ἰξ ἂρ ἴο ἀδῖε (β8ο Ηδγηδοῖς, Τεχές 
μπ. ὕκίέενς. 11. ὃ. 134 ἔ, ; ΟἈγοκοϊορὶε, 
245, 246, ο]οννεὰ Ὁγ Βτείρρβ, αυηκεὶ, ]. 
ΥΝ εἰκϑβ, εἴς. ; οΥ Ἱπιγοά. 8 )). Βαξ ἐνεπ 
80, ἴδε Βισυςίυτε οὗ ἴῃς ραββᾶρε ἰβ ἰη- 
νοϊνοά. νν. ΟἿΣΙ ἅτε ποῖ νιβίοῃ δυΐ 
οαἱουϊδιίοπ οὐ ἐχροβίτίοη (οἷ χίϊ. 18). 
ὝΒε τοαέεγς οὗ νεῖ. 15 ἅτῈ πενεσ βεδ (οὔ. 
Ι, 3), ἀπά ἰδς ργοΐεββεά ἼἊχρίδηδίίοη (νεσ. 
7) ΤΟ]Πον»Β ἃ 'οοβε ογἄες (Ὀεδϑὶ-- 8, Βεδάβ 
ΞΕΞΟῚῚΣ, ΠοΊΏΒ-Ε 112-14, νδίεσβ τ :5, ΠΟΥῚ5 
ἀράϊδ- 16-17, ἀηὰ ἤπδῖν {με Ἰνοσηδῃ τι 18). 

Ὦς ταίδγεπος ἴο τῇς ψοπιᾶη, πόοψενεσ, 
18 τὔσοννῃ ἰδία ἴῃ ογάεσ ἴο ἱπισοάυος 186 
ΦΟ]ονηρ ἀοοπι-βοπρ (ο". ἀέρρς ἴῃ 18, 
χνὶϊ!, 3, 9, ἀπά ργεαέ ἴῃ 18, χνὶ. 2), ἀπά 
ἃ Β τη} πιοῖϊνα δοοουπὶβ ἴογ ἴΐ6 ἱτγ- 
τερυϊασ ροβίτίοη οὗ 16-17 δέτεσ 14, Κοπιε᾿ Β 
ΑἸ}, του νἱεννεά ἔτοπι ἀϊβεγεης δηρεβ, 
Ῥεΐηρ ἴῃς πιδὶπ οδ᾽εςὶ Ὀεΐογα ἰδ ς υντἰτοτ᾽ 
ταπᾷ δὲ ἴδε τηοπιεπί. ὙὍε ἀεῖεδι οὗ 14 
8 ᾿ΆΚαη ὑρ, ἱπ [18 ἔγῃς ροϑίτίοη, δἴϊετ- 
ΑΒ (χίχ. 111-21). ες. 15 (λπ δοδο οὗ 
χνὶ, το δ) 8 Ργοῦδ ον ἰἤτονῃ ἴῃ αἵ [Πϊ8 
Ῥοΐπι, ἰο ςοπέγαϑε ἀἀατοαεῖσαιιν τῇς τε- 

νοὶ [16] οὗ Ἐοπηε᾽᾿β βυρρογίεσβ. δραϊπβξε 
με. Τδυξ, εχοερὶ ἔος ΟἿΣ, ἴμεσγα ἅσγε 
δυβίςίεπὶ ῥβυοποϊορίοδὶ τεαβοπβ ἴἰὸ δοὸ- 
οουπὶ Α τανεμεα ἔοσ ἴδε ογάες δπὰ Ἴοῦ- 
τεηῖβ οὗ ἴδ ογδςῖϊα ἢ Ὁὃυῖ βουτος-ο τ ἰςίδτη, 
ἰδ τευϊτεὰ ἴο οἶεαγ ᾧὕρ ἴδε ρᾶβδασε, ἴῃ 
δε πιοῖα οἵ ἰε88 εχίεηδῖνε ἐπθοσῖεβ οὗ 
Οὔς βοῦγζοα (εὐϊίεὰ ἰπ 6, 9 α, 1415, 80 
7. ὙΝ εἰδ8 ; οὐ νδίουβὶυ ἱπ 8, 12-14, ἢ 
Βοπ6 ΜΟτσὰβ ἰῃ 6, 9, ΙΙ, 80 4.6. Ρἢείἄετεσ, 
Βαϊΐοα, Βουδββεὶῖ δῃηὰ Εογῦεβ) οἵ Ἔνεῶ 
ἔν Ὸ δουσοεβ ([Θννϑἢ, Α.-3-4, 6 δ-7, το, 
Β-11-13, 16 δ-17, Ν ΕἸ] Πδυβεη᾿ 8 Απαΐγε:ε, 
26 [.), ἴοσ νυ πο ἢ τᾶς ᾿ἰπρυϊδβεῖς ἰάἀϊοαγτιογα- 
δἰεβ (ἀουδῖς υδὲ οὗ ἐν, 3-4, ῥγεςεά- 
ἐπος οὗ οδ͵εςϊ ονεῖ νεῖὺ 1:3, 16, 1:8, οἱ 
κ᾿ τ᾿ γ. 2, ἀπὰ τῆς ςοπδιίσυςτίοη βλ,. τ. θ. 
ὅτι ἦν, 8) δῇοτά βοῆς ὑαβδίβα Τῇὲ 
Τηλῖπ ΡΓΟΌΪΘπὶ ἰ8 ἴο δχρίδίῃ ὅον ἴδα 
νδιίουβ βδίσαϊδ οἵ ἰγαϊδϊτίοη ονοσίδρ ; ἐ.}΄., 
ἴῃ 8, 12 ἔ., ἴῃς Ὀελβὲ 186 Νδῖο τεἀϊνίνυ, 
ΔΠ ἰπέδγηδὶ ροννεσ οὗ ενὶϊ, συ βετεδβ ἰπ σὲ 
Ῥοπιϊείδη βεεπλβ ἰἀεπι πε νυ Νεῖο τδς 
Ῥεαβί. [ὲ ἰβ μαστὰ ἴο Ὀεϊΐϊενε τὶ οπς 
δηὰ τῃε δάπ)ε νντίτοεῖ σου ]ὰ δἰ λυ τΑπεουδῖγ 
τερψαγά Ποχηϊ τίη 88 ἃ βεςοπὰ Νέετο δηᾶ 
ἐχρεοῖ Νεῖο γεάϊνίνιιβ 88 ἃ βεπ|ΐ- 80 6ῖ- 
πδῖυσα! ρονγεσ. ἴπ δὴν Ἵοϑβε {πε βίγεββ 
[1118 οὐ ἴδε Βεδδὲ γσαῖπε (μδῃ οἡ ἴδε 
ΜΟΠΊΔΠ, δΔηὰ οἡ ἴῃς εβοπδιοϊορίοδὶ ῥτα- 
ἀϊοείοη, ποὲ οπ ἐξς Βιἰβίογίςαδαὶ δρρίϊοδ- 
τίοη. [Ιε ἰ8 ἃ ζδιεῖ᾽η ορεὴῃ φυεβιίοη 
ΨΏΘΙΠΟΙ 8 ΟΥ 11 ἰβ ἴῃς εὐϊτοτίαὶ τηογίδσ 
βυρετ-τροβεὰ ὑροη ἴῃς εαεὶΐεσ τγδάϊτίοη. 
ὕροπ ἴδε ψῇοΐε, οπς οὗ δες ᾿ελβὶ υπ- 
Βα ϊβίδοϊοσυ βοϊυτίοτβ ἰβ ἴο ἴδκε 11 85 ἃ 
Βουεἰαπὶς ρ΄ 0858 Ὁγ τῇς ΟὨτβείδη δἀϊίος, 
Ψ)Ὸ Πᾶ8 αἷβο δά δε 6 ὁ (1 ποῖ 411 οἵ 6) 
δηὰ 14 ἴο ἃ εδβραβίδηϊς ογδοῖς (Ροββί οἷν 
οὗ εν 8ἢ οτἱρὶη) ἴῃ χνὶϊ. 4 ἢ. ψὩΙΟ ἢ δητὶ- 
εἰραιεὰ (ὃς ἀονηλ!! οὗ ρεγβεουκίηρ 
Εοπις δὲ ἴς δαπὰβ οἵ Νέεῖο τεάϊνίνιιβ 
δηὰ πι8 Εδβίθγῃ 411|ὲ5β. Νὸ πυροιδεβίβ 
ἷδβ ἴεε ἔἴτοπιὶ ἀβῆσυε8Β. Βυῖ (δας 
ξεπεγαὶ ἢογηϊἰαπὶς γαΐεγεηςς οὗ (ἢς 
ἈΑΡοοδίγρβε δπά τῆς ρῥγεβεῆος οἵ ἴδε 
Νετῖο τεάϊνίνυβ βαρ πιυδὲ Ῥς ννογκεᾶ ἴῃ 
βοπιθῆονν, δηὰ βοπὶς Πυροιμεβὶβ οα ἴῃ 6 
δἃῦονε 1ἰπε8 8δεεπ8 ἴο ἄο πιοβὲ ὑιδβεῖςς ἴο 
τδε Πἰτεγαγυ βίσυσζυτα οὗὨ τηἰ8 σπαρίεσ 28 
611 48 ἴο {πε ἀδλῖδ οἵ τε Ὀοοῖκ ἱπ βεπο- 
ταὶ. [τ 18 ἱπιροββί Ὁ]6 ἴο ἀειεγηλίπε ἤονν 
ἔλν ἴπε ΟὨσίβιίδη εὐϊῖογ ψοσκεά ονεῖ ἢὶ8 
βουτοθ. Τμαὶ τῆς ἀϊῆουϊίεβ οὗ πε 
ογδοῖς σζίϑε ταδί ηἶγ ἔγοπι ἔπ 6 ργεϑεηςς οὗ 
ἂῃι φαγὶϊοσ βουζος (ε. Ιπιτοά. ὶ 7), ψ ὩΙΟΒ 
7οῆπ [48 τενίβεά 811 ΡΣ μεῖγ δηὰ Ὁσουρῆς υΡ 
ἴο ἀδία, ἰ8 ἀχίοπηδῖις, δοψγενεσ. 
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«ρίμα τῆς " πόρνης τῆς μεγάλης, “τῆς καθημένης ἐπὶ “ὑδάτων Ρ (. οα χίν. 
“πολλῶν " 

2. μεθ᾽ ἧς ἐπόρνευσαν 

ς οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς, 

καὶ ἐμεθύσθησαν ὁ οἱ " κατοικοῦντες τὴν γῆν 
ἐκ τοῦ οἴνου τῆς πορνείας αὐτῆς. 

4. καὶ " ἀπήνεγκέ με εἰς ἔρημον 'ἕ ἐν πνεύματι - καὶ εἶδον γυναῖκα (δοῖο 

καθημένην ἐπὶ θηρίον " κόκκινον, γέμοντα ὀνόματα! βλασφημίας, ἐμεῦζε οἵ 
ἔχον κεφαλὰς ἑπτὰ καὶ κέρατα δέκα. ςοῃδίσ,, 4. καὶ ἡ γυνὴ ἦν 'ἱπερι- Μη 725, 
βεβλημένη " πορφυροῦν καὶ κόκκινον, καὶ “' κεχρυσωμένη Χρυσίῳ͵ ἦν. 8; 

Δ Ὁ. οἱ χχὶ. το. Εἰ. το, ἶν. 2, χχί. το. 
δοϊἀΐοσ᾽ 5 τηδῃιῖε). 1 χίϊ. σ. 

1 γέμον ονοματων (πιίη., ΗἸΡΡ.» 8.» Αηά,, Ατεῖἢ.) δῃά γέμον 
Β)}.) βεεπὶ ςογχεοίίοπβ οὗ πε ὑπυδυδὶ 
Ὕεμοντα ονοματα δ ΑΡ, [μ4ςἢ., Τί.» Ὑ, 

οτος 
υϑ08] ἐπί. 

ΚΝ χυῖϊί. 12, 16; οὐ, Μαῖὲ. χχνίϊ. 28 (οοίους οὗ Εοζαδῃ 
τὰ χυἱϊἱ, τ6, ἅπ. λεγ. Ν.Τ. 

ονοματα (ῆςΟ, πκίη. 
118 ῬοοΚ) δηὰ παυβὰ μρρήρςν ποτ 
ὅνν., Β8. [γεμον τὰ ονοματα, 88 ἰῃ νεῖ. 4, 

Τι., ΑἹ., Ὀᾶδε,, ΝΥ 8.1: ἴογ ἔῃ εχον οἵ Ο, 1, εἴς., ὅυ1., Απά,, Ασεῖδ. ([8ςἢ., Α]., Β].» 
νν»8.), Τί., ΝΗ πιασῷ., Ββ. τεδά εχονταὰ (3 ) δπὰ ΝῊ εχων (Α, τηίη.). 

Τῆς ἄουδὶςε οδήεςε οὗἩ ἴῃς ογδοῖε 18. (α), 
ὌΥ ἃ τε- οὐϊεῖπρ οὗ τπε ἰγδάϊπίοη οὗἉ χίϊ:. ἴο 
κοργεβεπὶ Βοπὶα ἰπ πεῖ ἱπιρογίαὶ ρῥτίάβ, 
δεΐοτς ἀεβοπρίηρ δος ἀοννηΐα!}, ἀπά (δ) 
το ἄεβης ποτε ργεοίβεϊγυ ἴῃς πὶ ἄρρβᾶτ- 
8ῃος οἵ ἰἢς ἰΔϑ8ὲ ἴοε. Τῆε ἙΤπαρῖες οουϊά 
τεδἷν Ὅς βραγεὰ δ8 ἰβοϊδιεὰ (ϑἰπιςοχ), 
ας τῆϊθ ΟὨἿΥ ῥγονεβ ἐμαὶ ἔδε δυῖποσς 18 
δραὶῃ ϑνοσκίπρ ὕὑρο ἀϊβραγαῖε πγδιεγία]β 
το ἢς ἱπβεσίιεά, ὙΒεοσγδοῖς ςοπίδὶπβ 
{-) ἃ νἰδβίοῃ οὗ ἴῃε Ηδτγοι (ὉΥ νὰν οὗ 
Οἱ] το χίϊ. 1:-6 δηὰ Ἄβρεοῖδιν χχί. ο ἢ.) δηά 
τς Βεδβέ, ψἱτὰ (7.18) δὴ εχρίδηδιίίοη οὗ 
τδε νἱβίοη. 

Ομάρτεκ ΧΥΙ].-νεῖ. 1. Α ἔγεβῃ 
νἱδίοῃ σοπηπιεποςβ (ς΄, ἷν. 1), 511} ρυπὶ- 
εἶνε (χνὶ. 1ὴ, Ὀυῖϊ ΜΠ δὴ ἐχοβδηρε οὗ 
Δηρεῖϊς οἰσεζοπεβ (45 ϑῖαν. Επ. χχί.). 
ΎΒε Βελβὲ ψνῆϊο ἢ δα5 αἰγεαάν (1π χὶἱἹ.) 
ἄοπε ἀυὶγ 48 ἴδε οτηρίσε ἰΒ ποὺν [8 βὺρ- 
φοτῖ οὗ ἴδε οἀρίτδὶ. Εοζηβ, ρεγβοηϊῆθά 
(8ο 510. Ος. 111, 46-092, Ὀεΐοτα 80 α.}.) 88 
8 ἰετηϊηίης ἄσυτο, τ ἄς8 οὐ 4 δεδβὶ οἵ ἴῃς 
δᾶτῃης οοΐους, κα 4 Βαοςμδηΐε οἡ ἴδε ρβδη- 
δεῖ, οσ [|κε τς ϑυτγίαη Αβίαγίιε οὐ 4 Ἰΐοη. 

Ψες. 2. Τγτο᾽ Β οοτηπιεζοίδὶ] ἱπξεσοοῦυσγβα 
νὰ τὰς παιίοηβ (184. χχίϊὶ. 17) δηά 
Αβδβυτίδ᾽ Β Ρο εἰς] ἱπιγίρυεβ, ὉῪ Ὡς ἢ 
δες ϑιδϊεοσαίς ἰδβοίηδιεὰ δηά βεάδυςσεὰ 
οἴδες βίδίεβ (Νδῇῃ. ἰϊ. 4) δὲ Ῥοῖῃ ἀε- 
βου δὰ ὉγῪ ἴῃς βαπὶς ἤρυγε. 1,οοᾶ] ἀπ 
Ὡδιζηδὶι οὐ]8, 248 ἃ τιῖΐς, ᾿νεγα ἰεῖς ὑπ- 
ἀϊειυτθεὰ ὉΥ ἴῃς Βοπιᾶπβ; δπά ἱπάεςὰ 
Οτίεπιδὶ βυρετγδεϊεῖοηβ οῆθῃ τεδοιοὰ 
Ῥοννεξυγ οὐ Εοπις ἰδεῖ. Βυὲ ἔτεβϑῃ 
Τφοηαυεβίβ τπεδηΐ ἴΠς οχίεπβίοη οὗ Κοπιθ᾿ 8 
ἑπιοκχίςδιίηρ δηὰ ροάϊεβα βυζεγδίηῖγ. 

γες. 3. Τς νἡ]άἄσγηεβϑ τνᾶβ ἴῃς τταάϊ- 
τίοπδὶ βίξς οἵ νἱβίοπβ, δυϊ ἰΒεγε τπῆᾶν θὲ δα 
ΔΙΙυδίοα Βεγα ἴο 188. χχί.Ἷ οἵ Ἔνθ ἴο 
τε Κοπιδὴ Οδγηρᾶρῃα (Ετγῦεθ). τΤῇῆε 
ΜΟΓΆΔΩ ἴῃ χίΐ. ἰ5 ἰπ ἰἣς ἀεβοτὶ ἴο "Ἂς ἀ6- 
Ἱϊνετοά ἔτοῃ ἴμῈ ἀσαροπ; ὃς ψοπιδπ 
Βεζε ἰβ 'π 186 ἀεβεσῖ το δε ἀεδβίσογεά ὈΥ 
τῆς Βεδβί. κόκκινον “"ΟΥ ΠΊΒΟΠ ΟΥὁἨΎ ΒΟΔῚ- 
1εῖ," -ΞΞ Ιυχυτίουβ δηᾶ παυρμίν βρίεπάοιυσ 
(Μαζί. 11. 30; 7υν. δαέ. {{. 283 δηά χὶν. 
188 ἴοσ Ρυγρ]6). Τῆς Βεδβὲ ΠΩΣ ἴῃ χίτ. 
1 οτος ἴπε ἡδίηδβ οὗ ὈΪΑβρἤῇ του ὑροη 118 
Βελά, πον ννβᾶγβ ἴπθπι βρτεδὰ Ἵυοσ 81] 18 
Ῥοάν. Βαϊδεπβρεγρεσ (15-16) οοη͵εςέυτεβ 
ἃ δἰ ας τεΐεγεπος ἰὸ όσα ἴῃ Επ. [{ϊ. 
(Ξευεη Ἀ1118 2); μεσε δὶ ΔῃῪ γαῖε ἔπε διυιῖδοσ 
18 βκεις βίης ἴπε Βοιηᾶπ Επηρίτε ἴῃ 118 
ξεπεγαῖ πιαρτιίῆσοηςς δηἃ δυϊμογίγ ὑπάες 
τῆς Ομ βᾶσβ, δηὰ ἴῃς ἱποοπβίβέεηοίθβ ἴῃ 
δῖ8 ἀεβογίρείοη (νγναΐοσβ δηὰ ᾿] ἀεγηςβ8, 
ϑεδῖ οἡ ννδίοσβ, βεδί οἡ ἴῃς Βεδβϑι) δσε 
πδίυγαὶ τὸ (8 βίγ]ς οὗ ἔαπιδβεὶς βυπ)- 
δοΪΐδπι. [τ ἰβ ουτίουϑ ἔπδὲ πὸ διίζδοκ ἰ8 
ἀϊγτεοιεἃ αραϊπδὲ ἴῃς ροϊγιπείβπι οἵ πα 
Ετωρίσαε. Οὐ. Οεδεβ᾽ Ταδηία : “Ὧο γου 
866 ἃ Μοτηδη 8ἰἰἰηρ ἴπετε νυ δη ἰηνὶτ- 
πρὶ Ιοοῖκ, ἀπᾶ ἱπ ποῖ μαπὰ ἃ ουρὴὸ 586 
8. οα]ςἃ Πεςείς ; ὉΥ πεῖ ροννεῖ 8πε Ῥὲε- 

1168. 411 ψγῇο δηΐοσ 1|ξδ πᾶ πηᾶκεβ ἴπεπὶ 
ἼηΚ. Απά ψῇῃδὶ 8 ἴπε ἀγαυρῃε ὃ Ὁ 6- 

ςεἰξ πὰ ἱρπογδηςε.᾽" ὙτΤῇε τηουπείηρ οὗ 
ἀϊνίπε ἤσυγεβ οἡ σοττεβροπάϊηρ Ὀεδβίβ 18 
ἃ Βαδυϊοηίδη (γαὶϊ (5. Ο. 365). 

Χγες. 4. . 068 ὉΥ η δνν- 
ψασὰ ζευρτηα νυ λίθῳ (ςο]εςεῖνε) καὶ 
μαργαρίταις; “ὙὙ{ οτπατηθηίβ οὗ ρσοϊά 
πὰ ρῥχγεοίουβ βίοῃεβ ἂηὰ μεᾶσίβ᾽" ἴὰς 
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Ὁ ανῆ!!. ταν καὶ "λίθῳ τιμίῳ καὶ " μαργαρίταις, ἔχουσα " ποτήριον " χρυσοῦν ἔν’ 
χαν, 13ν τῇ χειρὶ αὐτῆς γέμον " βδελυγμάτων καὶ τὰ ἀκάθαρτα τῆς “ πορνείας 

97ε:.1..γ; αὐτῆς, 5. 

ΟἾ43, 

χχὶ. 27, 
᾿ τ). 1ν. 

καὶ ἐπὶ τὸ μέτωπον αὐτῆς ὄνομα "γεγραμμένον 

ἵδινου» (᾿ Μυστήριον),1 “ Βαβυλὼν ἡ μεγάλη, ἡ ' μήτηρ τῶν πορνῶν καὶ τῶν 
βδελυγμάτων τῆς γῆς." 6. καὶ εἶδα τὴν γυναῖκα " μεθύουσαν ἐκ 
τοῦ " αἵματος τῶν ἁγίων καὶ ἐκ τοῦ αἵματος τῶν μαρτύρων ᾿ἸΙησοῦ . 

καὶ " ἐθαύμασα ἰδὼν αὐτὴν "θαῦμα μέγα. 7. καὶ εἶπέ μοι ὁ ἄγγελος, 
84. χὶϊ. 
43:24 χὶν. 
τι (Ξ 
εὐδίοπιθ 
οὗ ἰάοἹ- 
ΔΓ}. ἐρέων. 
“τὸ 
τς ὅς. ἦν. 
82 ΤΉ. ἱΪ. 7. 

καὶ τὰ δέκα κέρατα. 

πα Οὐ. ἴκα. 
χχχὶν. 17, χἰἰχ. 26. ν χνϊϊΐ. 24. 

Σ Ῥίαθοιὶς δοι τ πεδὶς τὸ ἀϊνίπε ἤφυτε οἵ ἰν. 8. 
χἰϊὶ. 8. 

ν" ἄπ. λεγ. Ν.Τ. (ςοπίγδει χίϊ. ΠΝ 

“Διατί ἐθαύμασας ; ἐγὼ ἐρῶ σοι τὸ μυστήριον τῆς γυναικὸς καὶ 
τοῦ θηρίου τοῦ βαστάζοντος αὐτὴν τοῦ ἔχοντος τὰς ἑπτὰ κεφαλὰς 

8. τὸ θηρίον "ὃ εἶδες ἦν καὶ οὐκ ἔστιν 
καὶ μέλλει ἀναβαίνειν ἐκ τῆς " ἀβύσσου καὶ εἰς ἀπώλειαν " ὑπάγει. 
καὶ "θαυμασθήσονται οἱ κατοικοῦντες ἐπὶ τῆς γῆς, ὧν οὐ γέγραπται 
τὸ ὄνομα ἐπὶ τὸ " βιβλίον τῆς ζωῆς " ἀπὸ καταβολῆς κόσμου, “ βλε- 

; ἴον Αἰεὶς ἐθαυμάσθϑην. 
, γΥίχ. τ. ἁαὶϊὶ, 3 (Β 4 18, 3). δὶ ϊ. ς. 

ς [ττεᾷ. ἔβα. δϑδοΐ. οσ δρροβ. ἰο ὧν, δ μελλ. Αςἰδ χχνὶί. 22. 

ὃ μυστηριον -- ἰῃε εχρίδπδίοσυ ροββ οἵ ἃ γεδάοσ, ἔγοπι νεσ. 7 (Κὄηπεεῖϊες, 37). 

Ἐσεκίεὶ 8 ἀοοπιεᾶ ργίπος οὗ Τγγε). Τῆς 
Βατῖίοι ἱπ Τερέ. μά. χιϊ. 5 νγᾶβ δἷβο 
ἀεοκεὰ ἐν χρυσίῳ καὶ μαργαρίταις ἀπά 
οὐυτοά οὐ ννῖπε ἴοσ πεῖ νιςτἰπ|8. Εοπις 

15 ργεοηουποδάᾶ ᾿υχυτίουδβ, ᾿ἰςεπείουβ δηά 
Ἰοαϊμβοπηε. Ηδσε, 88 ἴπ ἴῃς ςοηίοσ- 
Ῥογδγυ 4 Εδά. ἰϊ). 2, 29, ἰξ 18 ἔεϊ: το ὃς ἃ 
τηυβίεγυ δὲ ργοβρογ Ἢ δηὰ ρεγπιδῆξηος 
βῃουά Ὀεϊοηρ ἴο ἃ βίδϊε βδυπιίηρ ἰ[8 ἱπὶ- 
ἰεῖν δηά ὀρργεββίοπ, ποῖ τπεσγεῖγ ἐπ)ουὶπρ' 
αἱ ρχοραρδίίπρ νὶςε. 
γετ. 5. Ἐοπιδη 1165 ἀδ 7οῖ6 ψοτε ἃ 

Ἰαῦε] νὰ {πεῖς παπηεβ ἴπ8 (7πν. νὶ. 
123). μνστήριον (νυν οἢ Βαγάϊγ δεϊοη 8 
τὸ τῆς {{π|6 ἰἴ8ε10 ἱπάϊσαξεβ παι ἴῃς πδπις 
8 ἴο Ὅ6 ἴάκοη πνευματικῶς (χὶ. 8), ποῖ 
ἸτοσδΙν; “4 πᾶπὶὲ τί τἴεη ΨὨΙΟΝ ἰ8 ἃ 
ΒυτηδοΪ,᾽" ΟΥ ἃ πιυβίθτ ουϑυ βἰρηϊβοαπὶ 
ἘΠ :.--- μήτηρ κιτιλ., Εοπιςε, πε πδίυγαὶ! 
ἔοουβ οὗἨ Οτίεπίαὶ οὐ]8 ἱπ ρεπεγαὶ, ἰβ 
οδαγρεὰ νὐτἢ ἐοβιίεσίηρ 411 ἴῃς βυρετβιὶ- 
ουβ ἂπά νἱςΐουβ ῥγδοιίςεβ οὗ δεῖ 8Ὁ- 
)εοῖδ.---βδελ. (ρατεὶν ᾿υβεϊπεά Ὁγ ἃ ρεγιβαὶ 
οὗ Ῥεϊτοηίυ8 δηὰ Αρυϊεὶυβ) ἰβ δη δρί 
τεῦυκο 1 [τ σοπιεβ ἔγοπι ἴῃς ρσορῇπεῖ οἵ ἃ 
τε ρίοη ΨΠὶοΒ οπε Ἐοπιᾶη Ἠϊβιοτίδπ 
οἸδββθὰ δἀπιοηρ ἴῃς αἐγοοία αμὲ ῥκάσπάδα 
ψὨΐοἢ ἀϊδρταςεὰ τΠς σαρίτ4] (Τοῖς. 45. 
χν. 44). 

Ψνες. 6. Οὕ. Ναδυπι᾿β “ δ οοάγ οἰτν " 
(οὗ Αβϑυτίδη σιν ἴὸ ῥείβοπεσβ, ἰἰΐ, 1), 
δηά ἴον ἴδε τηείδρῃοσ (ἰς. Ῥλέϊ. ἰΐ. 24, 
29, ος ϑυεῖ. Τί δεγίμδ, 50, οὐ ΡΙ'ηγ, ΗΝ. 
χίν. 28, “"αὕο ἔαςΐ]ς ἱπεε!Πραῖυς εχ 
Ἶλπι βαηρυΐης οἰαΐαπι, εἰ ἰδηῖο πιᾶρὶβ 
δυπὶ 5116 Π8,᾽ 4180 [08. Βεἰΐ. ν. 8, 2. 
ὙΒεη ἃ [1εὐν δὰ βουσος ἰδ Ροδβιυϊδίεά, 

καὶ. .. Ἰησοῦ ἴδ6 Ὀταοκεῖεά (ἐε.’., 
Μίβομεσ, ϑρίττα, 5. αν άβοη, Βεὶ ἫΝ 
ΟἸδεῖεβ δπά οἵ μεσ) ἃ5 ἔγοτῃ ἴ86 ἢλπὰ οὗ 
τῆς Ιαἴετ ΟἸγίβείδη εἀϊΐοσ, ψῆο ἤεσςε, δ8 
ἴῃ χνῖ!. 24 (Μοχηπιβεη), 18. τπϊπκίηρ οὗ 
τῆς ςοπάετηηδιίίοη οὗ ργονίποΐδὶ ργίβοπεγβ. 
το ἄρσιν ρ]αάϊαίοτβ οὐ νυ] ὰ Ὀεδβίβίπ ἢ ας 
ἃτοηδ οὗ [ες οἀρίϊαὶ. Τῆς ἅγιοι οὗ τς 
δοῦτγος νου ]Ἱὰ 8 Ὀὲ ἀεῆπεά 458, οὐ βὰρ- 
ῬΙεπχεπίεὰ Ὀγ, ΟὨ γι βιϊδη Τῦεν 
ἃτ6 ἢοΐῖ οοπίδηγίηδίος, Κὸ τῆς τεβὲ οὗ 
ταϑη, Ὀυΐ {πεῖς ρυπν ἰδ ψοη δὲ ἴῃς εχ- 
Ῥεηβε οἵ {πεὶσ 1:6. Ὑῆῃς [εν 8} πιδγίγτα 
ψουά δε ἴῃοβε Κ|1]16ἀ 1π τῆς μὰ, οὗὨ 66- 
70, Ρτεἰπιδγγ. ὙΠε ΨΒΟΪςε νεῖβε, Βονν- 
ἔνασ, πιρῶι ὃς (ΟἿ χνιϊΐ. 24) ε«ἀϊτοτία! ; 
ἐξ 18 τῆς ςοπίαπιηδίοηβ, ταῖμεσ ἔπδη τς 
οσυοῖεῖςεβ, οὗ Ἐοπὶς νυ δίο ἢ Αρβοσῦ (δε ἰη- 
τεγεβί οὗ τ 8 οσδο]ς. 

νυν. 718. Απ εχρίδηδείοη οὗ (ὃς 
νἱϑίοπ, σδιε ον Ῥὰξ οἰδαγῖν οὐκ ηἰηρ 
τε Νειο-βᾶρᾶ. 

γε. 8. Α5 ἴῃς Βεοδϑὲ βεεῆ ὃν ἴδε βεεσ 
οᾶπποὶ ὃς ἀεβοσιρεὰ δ8 ποπ-οχίβίθης, ἴΐ 
ταυβὶ ἀεποῖς μέσα (45 ἰῃ χἰϊ. 3 ἔ,, τπουρῃ 
ἀἰ εσεηεγ) ποὲ ἴῃς οπιρῖσε δὰῖ [ἢ ετὰ- 
Ῥεζγοσ, οσ οπς οὗ [18 οὐνῃ μβεδλάβ. ϑυςῇ 82} 
ἸΔεπεβοδίίοη ννὰ8 πδίυσαὶ ἴῃ 1πε δηςίεπε 
σὰ ἐβρθοίδιυ, ψ βετε ἃ Κίπρ δπὰ ἢῖ8 
οαρίϊαὶ οὖ βίδίς ννεσε ἱπίεσο δηρεδῦὶς 
ἴετσηβ. Τῆς επηρεσοσ, Βεγε Νάτο γεάϊνί- 
νὰβ (οὐ. ἴῃς βαγίπρ οὗ Αρο]]οπίυβ, οἰξεὰ 
ἴῃ Ῥμιοβίσ. Μὲ, Α βοΐ. ἵν. 38: ““ Κερατάϊπρ' 
τὴῖβ "114 δεδβὲ,᾽ ἐ.6., Νδσο, “1 κποὸον ποῖ 
δον τϑηΥ ποδάβ πε 8485᾽}), ἐπιροάϊεά τῇς 
ετηρῖσα. ΤὮς Βεδβὲ ἰβ ἃ ϑοσὶ οὗ γευομανί. 
Το τίβε ἔτοπι ἴς Ἄργββ 88 ἴδε οοηνε- 
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πόντων τὸ θηρίον ὅτι ἦν καὶ οὐκ ἔστι καὶ παρέσται. 9. ὁ ὧδε ὁ νοῦς ἀ ἰῇ τ 
ὁ ἔχων σοφίαν. αἱ ἑπτὰ κεφαλαὶ ἑπτὰ "ὄρη εἰσίν, ὅπου ἡ γυνὴ ὅν τ, 
κάθηται ΄ ἐπ᾽ αὐτῶν. το. καὶ βασιλεῖς ἑπτά εἰσιν - οἱ πέντε ἔπεσαν, Ῥώμης 

ἑπτα- 

ὁ εἷς ἔστιν, ὁ ἄλλος οὕπω ἦλθε - καὶ ὅταν ἔλθῃ, " ὀλίγον αὐτὸν " δεῖ «ὦ Ὧὸ 
μεῖναι. 11. καὶ τὸ θηρίον ὃ ἦν, καὶ οὐκ ἔστι, καὶ αὐτὸς ' ὄγδοός το τν ΘῚ 

ἐστι, καὶ "ἐκ τῶν ἑπτά ἐστι, καὶ εἰς ' ἀπώλειαν ὑπάγει. 
τὰ δέκα " κέρατα ἃ εἶδες δέκα " βασιλεῖς εἰσίν, οἵτινες βασιλείαν 

11. 5. 

ἔοηΔ] οτίρίη οὗ τε Βεδβι (οἷ χί. 7) ἐνεπ 
ἴῃ τῆὲ ῥγιπηϊεῖνε τἰγαάϊτίοη ; τῆς Νεζο- ἀπεὶ- 
ΟὨτίβι, πονανοσ, ἱπαοάυσοοθβ τς ἔγεβῃ 
Βοστος οὗ ἃ τηοπβίεσ Ὀγεδίκίηρ ἰοοβε Ἴνεῃ 
ἴποπὶ ἄδαῖμ. Ὅσας, ἢς ροός ἐο ῥεγάἑέτον 
ἐνοηίυδιυ, θυ ποὲ Ὀεΐοτε 411 Ἄχοερὶ τδς 
εἴεςς Βᾶανε βυςουπηθεά το ἴἰς ἰδβοϊπδιίοη 
οὗ πὶβ βεοοηὰ δάνεηϊ. ΤΒοε Βεδβῖ οὗ ἴῃς 
Βοισος Ὦδσε 8 ον θην τς δπιοῃσίβι 
ἔρυτε οὗ χί. 7 (αἴδο ἃ 1εὐνβῃ ϑουσοο) 
ττδηβέοστηβα ἱπίο Νεῖο γεάϊνίνυβ. ὙΠεγα 
18 1688 γεᾶβοῦ ἴο βυβρεοῖ ἴῃ παπὰ οὗ ἴῃς 
ΑἸ σίβιίδη εὐΐξος ἰπ 8 (Βοιβδβεῖ) ἴδῃ ἴῃ 
9 α (]. ΥΝΥ εἰ88). 

γες. 9. ὅρη, ΖΓ Ῥτορ. 1. σὰ, 57 (“" 5:Ρ- 
ἴδτα υσγὴβ δ]18 ᾿ιρίβ, χυδο ργδεβίἀδς οσϑὶ ᾽)), 
Ψεῖρ. Οεονρ. ἰὶ. 534. 

γε. τσ. Βχιυβίοῃ [δκεβ καὶ ἐκ τῶν 

ἑπτὰ ἐστιν 848 4 ἰταπϑίδιίοπ οὗ Ἷ 

ΝΠ ΓΙΝΩΛΘΣ, ἰπ τς βεηβε τμδὲ τς 
εἰσθϊῃ ννὰβ πιοσς (οσ ἔτοαοι) τπδη ἴδὲ 
βενξῃ, ἐ.6., τεδ] βίπρ πιοσε ἔα] τἢς ἰάθαὶ 
οὗ ἴδε Βεᾶλβϑὲ. Βυΐ εἐνεπ Ψψεγε ἔπε οαβὲ 
ἔοι ἃ Ηεῦτεν οτἱρίηδὶ οἰδάγεσ ἔπδη ἱξ ἰβ, 
ΒΌΓΠ δὴ ἱπιεγρζεϊδιίοη 8 ἔοστοςδ. Τῆς 
νοῖβ6 [8 ταῖν ἃ ραγεπιπεδὶβ δάδεά ὉγῪ 
πρὶ ἴο ὕγίηρ ἴτε βουῖος ὮΡ ἰο ἀδῖα. 

τηϊ δα, ἐπε εἰρμῖθ εἸἴηρεγοσ, υὑπάετ 
ψΒοπὶ ἢς νὙτίτεδβ, 18 ἰδεπεδεοά ἢ τῆς 
πις Νεζοηΐς ρβεπίιυβ οἵ ἔδε ετηρίσε ; ἢε ἰδ 
ἃ τανῖνδὶ ἀπά δη ετηδοάϊπιθης οὗ ἴῃς Ρεῖ- 
δεουϊηρ Βεᾶδὲ (οἷ. Ευ8. Η. Ε. ἰ1ϊ. χ7, 
Τεῖ. Α4ῤοϊ. 5: ρογτιίίο Νεζγοηΐβ ἀε ογιιάς- 
μιαῖς, ἀφ ῥα πο 4: ἃ βυὺ-Νετῖο) ἴο ἴδε 
ΠΟ γίβιδη ργορῃεῖ, Δ8 ἢς ργονεά ἃ βεοοηΐ 
Νετο ἴο βοῃῆς οὗ δίβ βογηδη βυρ]εςῖβ (ολ, 
7ανεηαὶ 5 νεῖ 1-Κποννὴ δηεος δ ἴδε εα- 
ἵπις. Νεγοὴ. ὙΠὶβ ἄοεβ ποῖ πλθδῃ {παῖ 
7οΒη ται οηδ βεβ Νεσο τεάϊνίνιιβ ἰπίο 
Ῥοταϊείαη, τνδίςἢ τνουά τῆγονν (Πς τεβὶ οὗ 
ἴδε ογᾶςϊε επείγεϊγ ουὲ οὐ οουβ. Ποηιϊείδη, 
ἴδε εἰρδιῃ επρεζοσ, 18 τοὶ εχρίδίηθὰ 85 
ἐλε Βεαεὲ τὸ κίεν τοας απὰ ἰ5 ποὲ απὰ ἐξ ἰο 
οονὲ μῤ ομὲ οΥ ἐκε αὖγε5 (νετ. 8), ὃυῖ 
ΒΙΤΩΡΙΥ 48 ἐπε Βεαςί τολίον τοας απὰ ἐς 
πο; το δ᾽] υδίοη ἰβ τηδᾶβ ἴο ἢὶβ ἴδσπὶ οὗ 
οννεσ, ἀπὰ ἔπε οοποϊυάϊηρ Ρῆγδβε καὶ εἰς 
π. ὑπάγει ἰΒ δἰ τυρῖν ἴδε ςοηνοηιίοηδὶ 

ΨΟΙ,. Νν. 

ΚΊῃ δηὰ δἴτεσς δε, δο δῆ. νἱΐ. 8, 24. 

12. καὶ παρεν 
ΟΧΧ). 
ΨΙΕΟΙΙ. 

Χχ. 3. 
ἑ ΟΓ, 49Ῥει. 

Ἰ1γες. 8. τὰ Ὅλη. νἱΐ. 20, 24. 

Ῥιόρβεον οὗ ἄοοπι ὑροη ρεγδβεσαυΐοσβ ; ἰΐ 
περά ποῖ δα ἃ ροδιί-ἰδοῖυπιὶ τεΐεγεπος ἴὸ 
Ὦ..8 πιυτάες ἰπ οὅ6. Ης δεϊοηρεά ἐο ἐΐε 
δέυέμ, 88 Ὧ6 δαὰ δε οἱοβεῖν δββοοίδες 
τ της [τηρεῖ ρόννεσ δἰτεδλάγ (Τας. 
Ἡἱ δέ. ἰἰϊ. 84, ἵν. 2, 3; οὗ. 108. Βεἰϊ. ἵν. αὐ, 
4). Τῇῆε επἰρτηδεςο ἀπά ουτὶ ἴοπε οὗ (δε 
νεῖβε βῆονΒ (δαὶ εἰἴπεσ ἔτοπὶ ργυάεπος 
(ϑοπιε Ἵοπβίἀεσγαιίίοη ἰοννασὰβ ἐλε οη δ 
τόλο ἐς Ὀεβδθῃ8 ἄνθη ἃ ὑσορβοῖ," Μοτηχι- 
861), ΟΥ τῇογε ΡΟ ὈΪῪ ἔτοπι ρσε-οσςυρᾶ- 
ἄοη ἴῃ ἴῃς ρστίπι, υἱϊεσῖοσ ἤρυτε οὗ ἴῃς 
Νετοηὶς πιο σῖβι, ἴῃ ργορῆεὶ ἄοεβ ποῖ 
οὔτε ἴο ἅννε!} τϊπυϊεῖν οὐ ἴῃ δπηρεσοσ᾽ 8 
ῬΟΙΒΟΏΔΙΣΥ 88 δῃ ἱπολεηαῖς Νεῖο. Ηε 
ἄοεβ ποῖ Ἴνϑὴ δἰ]υδς τὸ ἴδε βιιρίςίοη, 
νοϊςςἃ Ὀγ δί8 σοηϊεπιρογαγίεβ (ς Εδβά. χί. 
12) ἴπαι Ποπιιτίδη μδά πδάς αινᾶὺ ἢ 
Τι8. Ηἱἰβ νἱβίοη ἰβ βίσαϊποά, κα ἰδὲ 
οὗ δ΄ῖ8 βουζος, ἴο ἴδε ἤπδὶ δηὰ βυρετῖ- 
παῖυγαὶ ςοπῆϊοι ; τῇς ϑαίδηϊς πιεββιδῇ, 
ἴῆς Βεαβϑὲ ψῆο 1:8 ἴο σεϊυσῃ ἴγσοπι ἴμῈ 
ΔΌγΒ5, Ὀ0υ1Κ8 τλοϑὲ Ῥγοπλ ΠΟΘ ΠΕ οἡ πὰ 
ποτίζοη. Τῆς δρβοσδίης ἱπίεσεβὶ οὗ ἴδ 8 
οσϑοϊο, Ἔνθῃ ἴῃ 118 οαἀϊεὰ ἔογη, ἰ8 ββοῦδ- 
τοϊορίοα!. οί 8ἰπ|ρΡῚΥῪ Ρυΐϊδ ἰπ ἃ ἔενν 
ΜΜΟσάβ, 48 ἔενν 88 ροβϑδίδίε, ἰοὸ Ὀσίπρ 118 
Μεδβραβίδηϊς βουσος Ὁρ ἴο ἀδῖε, βίηος τῆς 
ἄελιῃ οἵ Τίτυβ μαά ποῖ Ὀεδη ἔο]οννεά Ὁν 
ἴδε ρρεᾶάσγαπος οὗ ἴπες Νεσγο- δηςϊο τίβε. 
ὙΠο ἰδίξεσ ἰ8 8811 δηὰ ϑοοὴ ἴο Ἴοῦης 
Βονενε ᾿ ]οὔπ πογοῦρηϊγ 8Πᾶγεβ, 
Ἐπουρὴ Πε ἐχρδηάβ δηὰ δρρίϊεβ, [Ὡς ῥσε- 
ἀϊοϊτίοη οὗ Πὶ8 βουτοθ. Τῆς δάδϊτίοη ἢς 
ΤΩΆΚΚεΒ ἴο ἰξ ἴῃ νῈσ. Σὰ τῦσδὲ ΟΠ ΠΟ δοςοῦης 
Ὅς ἰᾶκεῃ 88 ἰξ ἴξ τηεαηὲ ἐπε ϑυδδβεϊταεοη 
οὗ “ Βοηγτΐδη -- Νετο σεάϊνίνυβ᾽᾽ ἴοσς ἴπ6 
ΒυΡασπδίυσγαὶ εἐχρθοϊδιίοπ οὗ ἴδε Ἰδίϊεσ. 
ΎΒετσε ἰ8 ςεγίδί ἶν βοπλα αὐ κυναγάπεββ ἴῃ 
δε Ἰυχίδροίείοη οὗ Ποπιίείδη 88 ἃ βεςοπά 
Νεῖο δηὰ οἵ Νεῖο σεάϊνίνυδ, Ὀυς {Π|8 ννὰ8 
ἱπενιτδῦϊ]ς υπάσδτ ἴῃς οἰγουτηδίδηοεβ. 

νν. 12-18 : {πε οατηραῖρῃ οἵ Νεῖο δηὰ 
διῖ8. νᾶ5841- Κη ρ8 ρβαῖηϑε Εοπιςα, νοι ἰ8 
βἰαΐπ Ὀγ δὴ διτονν ἰεδιπεσγεὰ ἔσοπι μεσ οὐγῃ 
ψἱηρ8. 

Νν. 12, 13. Τἢῖ8. ροϊεῖςα! δρρὶςαιίο 
οὗ τῇς ἐδπ ἄογῆς ῬΓΟΌΔΌΙΥ τρεᾶπβ εἰΐμες 
τῆς Ῥαγιβίδη βδίγαρβ οὗ χνΐ. 12. γτεοκοηεὰ 
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8 π Εδᾷ. οὕπω " ἔλαβον, ἀλλ᾽ ἐξουσίαν ὡς " βασιλεῖς μίαν ὥραν λαμβάνουσι 

ὑτίοι, μετὰ τοῦ θηρίου. 13. ἢ οὗτοι μίαν γνώμην ἔχουσι, καὶ τὴν δύναμιν 
οὗἶκο καὶ ἐξουσίαν αὐτῶν τῷ θηρίῳ διδόασιν. 
δἶδν, Π5ΟῸ χ4. ἢ οὗτοι μετὰ τοῦ ἀρνίου πολεμήσουσι, 
ΪεΔ. χ. , ᾽ 
ψ' χχίῃὶ. καὶ τὸ ἀρνίον νικήσει αὐτούς, 

ΡΟ) οὐ αἷν. ὅτι « Κύριος κυρίων ἐστὶ καὶ βασιλεὺς βασιλέων--- 
4 ὅδε οα καὶ οἱ μετ᾽ αὐτοῦ " κλητοὶ καὶ " ἐκλεκτοὶ καὶ πιστοί." 
Ἐπ : 15. καὶ λέγει μοι, “Τὰ "ὕδατα ἃ εἶδες, οὗ ἡ πόρνη κάθηται, 

ἀγεοι 9, λαοὶ καὶ ὄχλοι εἰσὶν καὶ ἔθνη καὶ γλῶσσαι. 16. καὶ τὰ δέκα 
δα. ἰΐ. 
17. 47, 5 
δος. 

κέρατα ἃ εἶδες καὶ τὸ θηρίον οὗτοι μισήσουσι τὴν πόρνην, καὶ 

Ἐπ, ῳ, ̓ ἠρημωμένην ποιήσουσιν ΟΝ καὶ ᾿ γυμνήν, καὶ τὰς ἐλεεῖ 

ΝΟΣ αὐτῆς "φάγονται, καὶ αὐτὴν κατακαύσουσιν ἐν πυρί. 17. γὰρ 

"δῶρα. μὰ πως ὧν τὸς τρδζος ἀπὰς ταῦτα, τν γύμμ αἰνες 
ἐΓΈτοκ. καὶ "ποιῆσαι μίαν γνώμην, καὶ δοῦναι τὴν βασιλείαν αὐτῶν τῷ 
ΣΥ͂Σ 37-39. 

τ Ρίατ. -- βεξἣγ ρασίε οἵ θοάγ, 4 Κίηξε ἰχ. 36, εἰς. 
(Ηοιισαϊοείς ζαῖ, οἱ ἐσθιω) ἐς. νίαν 8. 1ἢ, δ, 

χ ΟἹ. Οἷς. »νο Μήον, 33. 

δ τουπὰ πυπθεζβ, νο οσουρίεἃ ἃ τογαὶ 
βίοι ἱπ τὰς εδιϊπιδου οὗ τᾶς Εδεὶ 

ἴω, 4.6., ΕϊσΏΒοτη, ἂς Ννεῖϊς, ΒΙςείς, 
οὐυδδεῖ, ϑοοῖϊ, ]. ΥΝ εἰβ8, Βαϊοη, ὟΝ εἰ!- 

Βαυβεη), οἵ ("οδιεῖβ ἀ᾽ ατπηέες,᾽" Ηδνεῦ 
τὰς φονεσζηοσβ οὗ δε (ἔεη βεπδίῖουδ]) ργο- 
νίηςςβ, Βοϊἀϊηρ οὔῆος ἔος (μίαν ὥραν) οης 
γεᾶσ (8ο Εννα!ὰ, Ηἱᾳ.. Ηδυδβγαῖῃ, Μοπιπι- 
βεη, Β. ννεῖββ, Ηΐγβοδι, Βείρρβ, ϑείνγη, 
Β. Νν. Ηεπάεσβοη [τῆς πυπηθεσ αν ὃς 
ἀετίνεά ἔσο Πάᾶπίεὶ. [τ δὴν οδβε ἰΐ ἰ8 
ἃ τουπὰ πυπΊρετ, δηὰ τῆς βεεῖ ἀϊὰ ποῖ ρῸ 
τουπά οσουπεηρ ἴἢς πυπιδεῖ οὗ τἰῃς ΚοπΊδῃ 
Ῥτονίποςεβ ᾽᾽)), ὕπ|ε88 ἰξ ἰ8 ἴο θὲ Ἰεῆ ἃ8 ἃ 
νᾶσυς ἀεδοτρέοη οὗ ἴῃς 4111ε8 (ΥΝ εἰἶζβ., 
Ἡοΐϊτζπι., ϑ'ινεῖε). ῬῆΠῸ (ἀφ ἰδ. αὐ 
Οαΐμνε χχχῖν.) ποῖεβ τῆς ἔδοὶ τε Ροβ- 
βεββεά Ὀγ Ῥγοζοῃβιῖβ ἔοσ βίδγιίηρ γενοΐυ- 
τίοπβ, εβρεςία! ἷγ ἰξ μεν Τςοππηδηάεά 
Ῥοννογ.} ἀγπλῖοδ βυς ἢ ἃ8 ἴποβε βιαιϊίοηεά 
οη ἴδε Ευρῆγαῖεβ ἴο ῥγοϊεοϊ ϑγτίδ. 

γεῖ. 14. Απ ρτυρε δηὰ ρῥτοϊερτὶς 411υ- 
δἷοῃ ἴο χῖχ. σσ-2ι; ἴῃς ΟὨγίβιίδῃ πιεβϑίδῃ 
ἰ8 τῆς ἔγῃς Κὲνρ 97 ἀἱπρ5 (ἃ βάλε γεΐεσεπος 
ἴο ἴδε ννε]1-Κῆοννῃ Ῥασιῃίδη τἰ{16]. ΤῊ 8 
8 ἰῆς ἤτβε τἰπὶς ἴα ἰοβη Ὀγίηρβ ἴῃς 
1μ«τηῦ οὐ ἴδῃς βοξῆς οἵ εαγίῃ!γ δοίῖοη. Ης 
ὯΟΝ ἌΡΡεατΒ δἱ ἴῆς βἰάς, οἵ γσαῖῃεσ αἱ ἰῇ ς 
πεδά, οὗ δίβ ἐο!];οννγεγθ ἴῃ ἐπα ἤηδ] οτἰβίβ, 
ποῖ ἰῃ ἃ βιπιρρὶς ῥτεοεύϊπε τῆς βαςῖ οὗ 
Εοπιε. Ης δηά ϑαίδη (48 τεργεβεηιεὰ 

τὰς εἰιρίτε) ἂτς ἴῃς γε] ργοϊδψοηίβιβ. 
οἷς τῆς βῆατγε δβαίσρῃε το τῆς ἐδ 1] 

ἴῃ τϊ8 νἱςίοσγ (δἴιεγ ἰΐ. 26, 27). Τῆς 
τᾶν Τουρῆϊ οἡ {πεῖς Ὀε ΠΑ] ὃν ἴῃς 1,δπὉ 
18 ἰμεὶς ἄρῃ αἷδο (οἷ οὐ χίχ. 14); (8 

νυν χίἰσ. 18, Ῥε. χχνὶϊ. 3, Μίς. 1ἰϊ. 2 ζ. ; οὐ ἔογπι 
ν χυϊϊϊ. 8, 1:8, [,εν. χχί. 9, Νδὲ. {1}. 15. 

δος α88 γεβϑίβ οἡ ἴδς ἀϊνίης εἰεςτίοη ἀπὰ 
τιεὶς οοττεβροπάϊηρ ἰογαὶεν (οὐ. χίϊ. τσ, 
χἰϊ!. 8; ἃ Ζοτοδδβίσιδπ ραγα] οἷ ἰῃ Ὑδδδς 
ΧΙ, 48; τῆς ἕανουτίτς ἱρὕοη οὗ ἴδε 
βαϊπιδ ἰῃ Εποοῦ 88 “" σβοβεη [πὲ] τγἰρδι- 
εουδβ᾽"; δηὰ ῬαΞςείο Ῥεγῤείμαε, χχὶ., “0 
ξοτιβδίπιΐ πὶ εδὶ ο ὑετε υοςδῦ εἰ 
εἰεςτὶ ἴῃ ρἱοτίαπι ᾿οπιίηὶ ποβίσί [6βὰ 
ΟἸσίβιὶ "). τῇς τεάεεπιίηρ ροννεσ οὗ 
ΟὨσιβι, τορεῖμεσς ἢ ἴῃς δάοτγαῦοη υγῆὶ ἢ 
Βς αἷοης οδη τὶ ρβείυ γ οἰαὶπι, πλᾶῖος Ὠἰ8 
οᾶυδε πιοσς ἴδ εαυδὶ ἴο τῆς ετηρίγεδ 
οὗ ἴᾷς νοχὶὰ (οἷ τς τδουρμὶ οἵ [88. 
111. 12). 
ες. 15. Τῆς ψοιηδη ἱπιρίουϑὶγ γἰνδὶβ 

Αοά (κύριος ἐπὶ ὑδάτων πολλῶν, Ρ5. χχίχ. 
3, ο΄. το).---ὄχλοι ἰ8 δυιθεετυϊεὰ ον τδς 
τῆοσε οοπηπιοη φυλαί, ρετπαρθ νυνὶ δη 
δἰ᾿υϑίοη (αἴξες Εζεῖὶς. χνί. 15, 25, 31) ἴὸ 
Εοπις᾿Β ἱπιρετίαὶ γαρδςϊ τυ. 
ες. τ6. οπις μεγίβεβ δὲ ἴδε δδηάβ 

οὗ Νεῖζο δπά ἢίβ συ τ !ε88 4111ε8---ἃ θε]ϊεῦ 
Ἰουάϊν εοποεὰ ἰῃ τς Ταϊτουά, [Ι͂η 510. 
Ον. ἵν. 145, 350 ἔ, ἴἰῇῆς Εαβδὶ ἴδεπ δηά 
τῆυ8 τεραίηβ τῆς ἰτεάβιισεβ οὗ ψνδῖς ἢ ἴῃς 
Οτςηϊαὶ ργονίηοοβ δαὰ θεεη ἀεβροί ςά.-- 
γυμνήν... . πυρί, τς ἄοοτῃ οὗ ἃ ϑεπχεῖς 
Βαγῖοι (Εζεῖς. χχίἱὶ. 45. ἔ., χχυ . 17, 18). 
Βυϊ πο ἀείαἰ!δβ οὗ τῇς ἀϊδαβίεσ ἂτε γίνε. 
ες. 1:7. ΤὩς τεπιδείκα]ς υὑπδπί πη Ὑ 

δηὰ οὐεάϊεπος οὗἨ ἴδε υδυγρίηρ νᾶβ8δ]8, 
ΜΏΙΟΒ τνεἰάβ ἐπεπὶ πο δὴ ἀνεηρίηρ ἰη- 
βίσυπιεηι, σδη ΟὨΪΥ ὃς ἐχρ᾽ ἰπεά οἢ βυρετ- 
παίυγαὶ ρτουπάβ. Α ἀϊνίης ονετγγιϊ: 
ΤΟμίζΟΙβ 811 ρο  εῖςαὶ] πηονετηεπίδ (οὔ. χι. 
2, χίϊ!. 5, 7)ν δοσογάϊηρ ἴο τῃς ἀείεγηγίη- 



13-ἰτϑ. 

θηρίῳ, ἄχρι " τελεσθήσονται οἱ λόγοι τοῦ θεοῦ. 
ἣν εἶδες ἔστιν ἡ πόλις ἡ ᾿μεγάλη, ἡ ἔχουσα βασιλείαν ἐπὶ τῶν 

5 βασιλέων τῆς γῆς.᾿᾿ 

ἴδηι" οὗ δροοαϊγριῖς ἰγαάϊείοη (Βαϊ άδηβ- 
Ῥεῖζεσ, σ8 ). Τῆς ἴτοὴν οὗ ἴῃς δβἰτυα- 
τίου ἰ8 τπδὲ τῆς ἰοο8β οὗ ργονίἄθηςς ἅτε 
ἀεδίτον οά, δίτες ἔθου δᾶνε ὑποοηθϑοϊουδὶ 
δεγνεά ἐπεὶγ ρυγροβε (88 ἱπ 188. χ. 12 ζ.). 
ΤΒς Ἱπηρετίδὶ ρονεσ, Ὠἰπεσίο τἰἢς ὑδβυδὶ 
βυρροσῖ οὗ Εοπιε, ἰβ ἴο ργονε δεῖ ἀεδάϊυ 
ἔοε; ]οὨπ᾿Β βίεσῃ ΡΒ] Οβορῆν ἰ8 τπδὶ οὴς 
Ῥασίπεσ ἰῃ 1818 παίει! υπίοη 18 ετηρί ογεὰ 
ἴο πη [6 οἵδε. Νοῖ Ἰοηρ Ὀεΐοτε (δἰ8 
ῬτΟΡΒεοΥ δρρελγεά, Νίϊε] 8 δηὰ Ν εβ- 
᾿ρ γμὰ ἴῃ ἴῃς ρμεΐβοῃ οὗ τμεῖγ ραγιϊβδῃβ 

ἃ ταναρεὰ Εοπιε; ἰπ ἴῃς πεᾶσ ἔπαυσε 
Νεῖοβ 41}]168 νγεσε τὸ ἄρδει, {κα Οοτσίο- 
Ἰδηυβ, δραίηβε πεῖν “ ςλπκοεσεὰ σουηίτν, 
νἱτὰ τῆς Βρίεςη οὗ 411 με υπάετ-εηάβ ᾽". 
---μίαν κιτιλ. Τῆε βατης ἰγδδιοη, οα ἃ 
δἰΤΊΡΙες βοαῖς, ἄρρεδΐβ ἰῃ 4 Εβά. χίϊὶ. 33, 
34 ΜὮοτο, δὲ ἴδε τενεϊδιίοη οἵ αοά᾽ 8 ϑοη, 
Δ ΝΟΥ Τᾶῃ 8841} ἰεᾶνε ἢἰ8 οὐνῃ ἰδπὰ 
δηὰ ιΠεὶς Ὀδι]ε8 ἀραίηβὲ οὴς δποῖβεσ; 
δηά ἃ σουπεῖε88 τυ! τας 88.411 ἀββετηδε 
τορεῖδμεν, ἀεβίσίηρ ἴο σοοπῆς δηὰ ἔἤρδι 
δραΐηβὲ πίπι", Τῆς ἀυδίΐδπι οὗ αοὐ δηὰ 
ϑαΐδη ἰ8 ποῖ δρβοίυϊε; ὄἼνθὴ ἴῃς ἰατοτ᾿ 5 
τηδῃοβυντεβ ἅτε τηϑάς ἴὸ βυῦδεσγνε βοῦς 
Ῥτονϊ ἀδητδὶ ἀεβίρῃ. 

νες. 8. Τῆς ἀγαπιδῖὶς οἰϊπιαχ οὗ ἴῃς 
οτδοῖε: ἴδε ρτεαῖ μαῖῖοῖ ἰ8-- - σης, 
ἀοπιίπα Εοπια, ἴῃς ὑγίἀς δπὰ χυδεη οὗ 
δε νοῦ! ΟΛ᾽ ϑρεπβειῖβ Ἀνένες οὔ 
Κονιε, 360 ἔ. (“ οπιε ννὰβ {π᾿ ψδοῖε 
φνοσὶά, πὰ δἱ τῆς νοῦ ὰ ννὰβ Εοχιης ᾽". 
Ἐοςσ ἴδε ργοῦδῦϊε ροβίξίοῃ οὗ χίχ. 9 ὁ-1ὸ 
αἵ [818 μοϊπε ἰῃ τῆς οτἰρίπαὶ ἔοστῃ οὗ ἴδς 
ΑΡοσδῖυρβα, δες δεῖον (αὐ ἰοε.). 

Αἴϊεσ ἃ εῖθας οὐ ἴῃς ἄοοχι οὗ [Π18 
βεοοηὰ δηά ννυεϑίεσῃ Βαδγίοπ (χν ϊ!. 1-3) 
ἴνο δ] της βοπρβ ἔοϊον: οπε οὗ 
Εἰυπιρἢ ἴῃ μεᾶνεη (4-8) οης οὗὨ νναἰἸηρ 
ΟἹ δα (9 ζ). Βοίῃ ἂζε πιοάεϊ]εὰ ἴῃ 
8ει-ϑιτορῃὶς βίγίς ὕροῦ τῆς δδιοῦ 
ξαποίϑοπα (τ΄. ἰπιγοά. 8 4) ονεσ Ὑγγς 
δηὰ Βαργίοη (ο΄. αἰδο ρος. Βας. ᾿ἰχχχίϊ. 
3-9). Βυῖ τς ϑενεζῖς ἱηνεςιίνε δραίηβὲ 
Εοπις τενϑδ]β ἴῃς βῃυάδεσίπρ ἱπιργεβδίοη 
ΜΙ τὴ18 πιασνεοὶ δηὰ τηϊβίγεββ οἵ ἴῃς 
“νοι τηδάς ὑροη ἴς ςοπεδοίεπος οὗ Πεσ 
᾿υκλλμειαν Β0):εςῖ8, 1 εὐν 88 οὐ ΟἸ γί βιίδη. 
ΒοΥ ψγεσα ΠΑ] ἔδβοιϊιμαῖςᾶ, ἐνεη 88 πεν 

ἔεϊε τερε δά, Ὁγ τῆς βίρῃὲ οἵ μοὶ ρτδη- 
ἄευτ. Ὑδῖβ τηδρηίϊβςεηϊ ἄοοπὶ βοηρ (ο ζ.) 
1ἰκα δαὶ οἵ Αρος. Βασ. χίΐ. (οἷ χί!.), 
Βοννενεσ, οοεἰεργαῖοβ μος ἀοιννηαί!, ρατ Υ 
οὐ ρτουπάβ ψνδιο πιρδς Ὀὲ Ἰυϑεϊδεά 
ἄτοπα ᾿οπίεταροσασυ ράραπ δυΐβοσβ ((, 
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18. καὶ υνὴ Υ Χ. 7. 
ἡ Υ νὴ Ζ αν 10, 

χνὶ!. το, 
γετσε. 
Ἑεῖοξ. 
ἵν, τ . 

ἃ Ῥε. ἴἰἱ. 2, ἰχαχίχ, 58. 

Εεπδη 8 4 ῤδένες, οἢ. χνἱ!.). ν. 24 (ποῖς 
τῆς βυάάεη σμδηρε ἔτοπι σοί ἴο αὐτῇ) ἀπὰ 
20 (ἴπ ψνΒοΪ]ς οσ ραγί) ἂγὲ ΟἸσίβιϊδη εἀϊ- 
τοῦδἱὶ ᾿πβεσίίοηβ, ὥ εἰἴδεῖ Ὀγ βοπιε βοσῖ δε 
οἵ εὐϊῖος δέϊες [ες Αροςδῖγρβε νγν88 Ἷοσῃ- 
Ρἰειεά, ος (δ) ὉΥ ]ομπη δίπιβεὶξ ἰῃ δῃ 
ξλτῖίες βουζος (}Ἐνν 188} οὐ ἔγοσῃ δἰ8β οὐνῃ 
Βαπά). Τῆς ρῥγεβεπος οἵ ἃ βρεοΐδὶ βοῦσος 
ἰ8 βυρρεδιεά Ὀγ 4.9., ἴῃς υπεχαπιρὶεὰ υδὲ 
οἵ οὐαί (ς΄. οῃ νετ. 16, ἀηὰ Οαγγὰ. Εγαρ- 
νϑηΐ οΓ ὕπεαη. Οοεῤῥεῖ, 3ὴ, τὰς ἰαῖρε 
Ὠυτθεὶ οὗ ἅπαξ εὑ; α (στρήν. 3, 
διπλόω 6, διπλόος, ο΄. τ Τίπι. ν. 17, 
στρην. 7 Δῃὰ ο, σιρικοῦ, ἐλεφ..σιδήρου, 
«αρμάρου πὰ θύϊνον ἴῃ 12, κινν.» 

ἅμωμον, σεμίδ., ῥεδῶν, ἀπὰ σωμάτων, 
[5 ἰδ 8686] ἰπ 13, ἀπώλετο (14), ἐργά- 
ονται [ἢ {Π|8 βεῆβε ἰῃ Αρος.] ἴῃ χ7, 

τιμ. 1, ὄρμ. 21, νσ., σαλπιστῶν, 
κι ρῳϑῶν ἊΝ ἴῃ χίν. 2] 22, ὀπώρα Δπὰ 
λιπαρά, 14) ἀπά τᾶτε ἴετπ8, ἔοτ ΒΟ [μ 6 
Βρεοίδὶ ἌἽμαγαοίεσ οὗ ἴῃς οοηΐθηϊβ οδπ 
Βαγάϊγ δοοουπὶ. Ὀιβεγεποςβ οὗ οὐτοοκ 
αἶδο ἐπιεσρε; 4.5... χντ!. 9 ἢ, 18 ουξ οὗ [πα 
στ χνὶϊ. 17 πὰ χνΐ. 13 ἔ., χνὶϊί. 1:-3 
(Άοπιε ἴοπᾷ ἀεβοϊδιε) Βαγάϊν [811168 νυν ἢ 
χνῖϊ. 9 ὦ. (γυἱπ8 8111] δυγουϊάδετίηρ, οΥ, χίχ. 
3), ἀπά τε Κίηρβ οὗ χνἱ!, 9, τὸ ἰδπιεηῖ, 
Βετθᾶβ ἴῃ χνῖ!. 16 ἴπογ δίζδοκ, Κοπιε. 
ΎΒεδβε ἱποοπείβιεηςὶςβ (ϑομόη, ϑοῃπ,ῖα- 
ἀεῖ) πιῖγδι ἴῃ ρατὶ Ὀς βεῖ ἀονψῃ ἴο τῆς 
πες ροεῖϊς πιονεσηεηὶ οὗ ἴδε νντίτεσ᾽ 8 
ἱπιαριηδίοη, ννογκίηρ ἰῃ ἀτγατηδῖὶς βίν]ς 
δηά οδ]ινίουβ οὗ τηδίϊετ-οὔ-δος ἱποοη- 
στυϊιῖεβ ἰκὸ ἴῃς σαμῦς φιΐ ῥεμέ οὗ 4; 
7υ8ὲ Ὧβ ἴδε Ἰδοῖς οὗ δπὺ αἰϊυβίοη ἴο ἴῃ 6 
Ἰτηροταὶ ουϊειδ, ἴῃς 1,8 π|Ό, οἵ τῆς πιδγῖγγβ 
(εχς. 20 ἀπά 24) ἄοεβ ποῖ πεο}ββαγιγ ἄς- 
τοῖς ἃ [εν δ οτἱρίη. Βυΐ τς ουπλυΐα- 
εἶνε εἴδεςι οὗ ἴπεβς ἔεδίυσεβ ροίϊηϊϑ ἴο 20 
δηὰ 24 848 ἰπβεζίίοῃβ Ὁ ]οπη ἴῃ ἃ 1 ενν ἢ 
(ο΄. 4“... ἴῃε δρεοῖδὶ Ἂπιρῃδβίβ οἡ ἴδε 
ἐγδάογ᾽ Β ροΐηϊ οἴνίενν, 11.17) Νεβραβίαπίς 
βουζος ΨΕΙςἢ οτἱ ρίπα!ν ἑογπιδὰ ἃ ρεπάδης 
ἴο ἴδδῖ υπάδετγίηρ χνὶϊ. (80 νδτγίου θῖν ἴῃ 
ἀειδι! θυϊ πετοεῖπε οῃ ἃ βουτος, ΡΓΟΌΔΟΪΥ 
7εν 88---ϑαδαιίεσ, Εδυοῖ, ϑρίεια, Νεν- 
ἰαπά, Βουββεῖ, 1. Νν εἶβδθ, ϑοβγηίάϊ, Βὶ- 
οη, Ῥβεϊά,, ΝΠ Ββαυβεη, νοη ϑοάςη, ἐς 
ἃγς, Οδίπιεβ). Τῆς οτὶρίπαὶ δγεδίμεά 

τὰς ἰηάϊγπαπι δρὶτὶϊ οἵ ἃ [ενδῃ δρο- 
οδἰγρεῖβι δραίπδβι ἴῃς ργουά επιρῖτε νΒῖο ἢ 
πὰ ποῆ ἃ ἰεπΊΡΟΥΆΓΥ ἰγυπιρ ονεῖ ἴδε 
οἷῖν δπὰ ρεορῖε οἵ αἀοά. Ϊοδπ δρρ]ΐεβ ἰΐ 
το ἴδε Εοπις ΜΒ ΙΟἢ νν88 4180 γεβροηβίρὶε 
ἔος ἴὰς ρειϑεουξίοηβ. Τς ἴοης οὗ ἰΐ 



ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΏΩΑΝΝΟΥ ΧΥΝΠΙ. 

ΝΝΝ ΧΥΙΠΙ. τ᾿. Μετὰ ταῦτα εἶδον ἄλλον ἄγγελον καταβαίνοντα 
ἔδω ᾿ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, ἔχοντα ἐξουσίαν μεγάλην " " καὶ ἡ γῆ ἐφωτίσθη “ ἐκ 
εἰς, ηὠὥτῆς “δόξης αὐτοῦ. 2. καὶ ἔκραξεν ἐν ἰσχυρᾷ φωνῇ λέγων, 

ΈΕ σε. " 
μη. αὶ ““Ἔπεσεν " ἔπεσε Βαβυλὼν ἡ μεγάλη, 

εἴν ανὶ καὶ ἐγένετο ᾿ κατοικητήριον δαιμονίων, 

ἃ δ᾿ Ἄξιν καὶ φυλακὴ παντὸς πνεύματος ἀκαθάρτου, 
γϑοὺ ὥὗτων καὶ φυλακὴ παντὸς " ὀρνέου " ἀκαθάρτου καὶ μεμισημένου ᾿ 

εν ἿεΣ 3. ὅτι ἐκ τοῦ " οἴνου [τοῦ ' θυμοῦ] τῆς πορνείας αὐτῆς πέπωκαν 
Ἡ. ὃ. 

{Ἑτοτα ἴφ8 πάντα τὰ ἔθνη, 

ἀπ 5, εἴ, καὶ οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς μετ᾽ αὐτῆς " ἐπόρνευσαν, 

Ἑ νίκες οἵ καὶ οἱ ἔμποροι τῆς γῆς ἐκ τῆς " δυνάμεως τοῦ στρήνους 
ἜΗΝ αὐτῆς ἐπλούτησαν.᾽᾽ 

ε φπς 4. καὶ ἤκουσα ἄλλην φωνὴν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ λέγουσαν, 
λγΝ “᾿Ἐξέάλθατε, ὁ "λαός μου, " ἐξ αὐτῆς, 

ἔμ ς . ἵνα μὴ " συγκοινωνήσητε ταῖς ἁμαρτίαις αὐτῆς, 
ἘΧΙν δ᾽ ΤΕ: καὶ “ἐκ τῶν πληγῶν αὐτῆς ἵνα μὴ “ λάβητε" 
δ ἃ τον... 5: ὅτι " ἐκολλήθησαν αὐτῆς αἱ ἁμαρτίαι ἄχρι τοῦ οὐρανοῦ, 
ἐὐηος, καὶ "ἐμνημόνευσεν ὁ Θεὸς τὰ ἀδικήματα αὐτῆς. 

168. χχὶϊὶ. 

46 ἐδ 1. 
δδδσίης μεῖς ἔδίε. ᾳ ᾧ. 1]ο. ἱν. 13. 

Βᾳῖ. 8 χνὶ. το. 

Βῶβ Ὀεδῆ δαενοιεῖν οεπβυγοά, 88 ἰξ ἰϊ 
Ὀτεδιμεὰ ἃ πιδὶ παῖ οὐρν οὗ τενεηρα. 
“1 ἄοεβ ποῖ τηδίϊες ψδβείδες [εν ϑἢ οὐ 
Ομ βιίδπ πιλίοσίῖὶβ ἂς ἴῃς υἱεὶπιδῖς 
βουτος. Ηδς ψὸ ἴᾶκεβ ἀεί σδς ἴῃ δυο ἢ 
ξαποὶςβ ἰβ πὸ ννδίι Ὀεῖϊος ἴπᾶπ ἢς ΨΒοῸ 
Βεβὶ ἱηνεηϊοά (δ επὶ᾽" (Ννεγηϊε, Ρ. 370). 
80 ἴῶσ 28 18 18 ἴσις, ἰξ ἀρρίϊεβ ἴο χίχ. 
17-2: (οΥ 14-20) ταῖμεσ ἴπδπ ἴο χνυϊϊὶ. 
Βυι τὰς οτεἰςῖβαι πηυϑὲ δὲ αυδ!ῆεά; δες 
ποῖεβ οὐ χυϊ. 7) ἀπά 2ο. ὙΠετε ἰβ8 βέῦοκε 
ἰπ ἴθε ἤαδπις, Ῥυῖ 4 ργοίουπά βεῆβε οὗ 
ταοσγαὶ ἱπάϊρηδιίίοη δηὰ γεισι δυϊίοη ονεῖ- 
Ῥοννεῖβ ἴδς πεῖς νἱπάϊςεἰνεηεβδ οὗ δη υπ- 
Ῥαϊοες ἑδπαιῖῖς ψνῇο εχυ]β ἴο 8εὲ δί8 
ΟΡΡγεββοσ δυπηδιςὰ, 

Οἤάρτεκ ΧΥΠΠ].---τ-3: δὴ δηρεῖὶς 
Ῥτοοϊαπιαιίοη οἵ Βαδυϊοπ᾿β ἔαϊε (οἷ, χὶν. 
8) ἰπ ἰεστὴβ οὗ 158. χιϊὶ. 109-22, χχχίν. 14 
ἀεηοπβ οὗ ἴῃς ἀεδβεσῖ, ἴἰῆς Μαζζί κίη οὗ 
εὐ ἀειηοποίορυ, ἐδηλ ]ατ ἴο Βαρυ- 

Ἰοπίδη πηαρὶς), 7ες. 1. 30, 11. 37, ΖΕεΡΆ. 1ἱ. 
15, εἴς. “Βε οὗ ξοοά οδεετ, Ο Τεγὺ- 
βαΐετῃ.. . . Μίβεσαδδϊε ἂγε ἴῃς οἰ τἴεβ ν Βῖο ἢ 
τὴν ομ]άγεπ βεσνεά, τηϊβεγαῦὶς 18 8ὴ 6 80 
τεςείνεά τῆν δοῆβ. Εοσ 48 886 ταϊοϊςά 
αἱ (ἢν [411] πὰ ννδβ εἰλά ἂὲ (ἢν τυ ΐῃ, 80 
8}4}1} δῆς στίενε δὲ ὅεγ οὐνὴ ἀεβοϊδιοη. 
ΥεΑ]1Ι 1] ἀκα ἀνγᾶὺ Βεῦ ἀεἰρ μὲ ἴῃ Ποῖ 
ἕτεαὶ οτοννάβ, δπά δε νδυπίίπρ 8841] 

ἴαγτῃ ἴο πιουτηίηρ. Εὸς ἢτε ἔτοπιὶ (86 
Ἐνετϊδβιίπρ 8114}} οοπῖ Ὡροπ δες ἴοσ ἃ 
Ἰεηρϊ οὗ ἀδγβ, δπὰ ἔοσς ἰοὴρ 8841} δε ὃς 
ἱπμαδίιοά ὈῪ ἀεπιοπβ᾽" (Βᾶγ. ἱν. 30-35). 
ἐκ κιτιλ. κ"΄Ὁν (οὔ νετ. 19) ἴῃς γε! ἢ οὗ 
Βεῖ ννπίοπῃςββ᾽᾿ ἰγδάοσβ ριοβίεά; ἐ.6., 
Υ ἴῃς εποσηουβ ΒΌΡΡ ΕΒ ψνϊοᾷ τδς 
οαρίταὶ τεᾳυϊγεὰ ἴο βαιίβέν δεῖ ἀεπηδπάβ. 
(στρῆνος, -ἰάω ἔτοτη τε Νενν σοπηεν 
δηὰ ςοἰοᾳυΐα! υϑαρε).---δόξα ἰπ νεῖ. Σ 
ἁἀεποῖεβ ἴῃς βαβῃίπρ Ὀγ ]Πἰαπος τς ἢ, 
δοοοτγάϊηρ ἴο ἴδς ρῥτίπλϊ εἶνε οοἸοσδιίοη οὗ 
1 ἀπά Πρδὲ, δοςοτηραηὶεὰ ἰῃς μεᾶνθην 
νἱδβίίδπιβ ἴο δαί ἢ οσ ἴῃς πηδηϊξεβδιατοῦ 
οὗ ἃ ἀϊνίπε ργεϑεῆος (χχὶ. 1ὶ, 23, χχὶϊ. 
5); 8ὲὲ ἴδε ναϊυδοϊε ρδγαρτδαρῆβ ἰῃ 
ΟΣ], ΡΡ. 259-271. 

νν. 4.8. Α βοηρ οὗ Ἔχυϊης ἴῃ Βεάνςη, 
δάἀάτγεββεά ἤγβι ἴο τὰς αι ἐμ δι (νεσ. 4) ἀπὰ 
δε (νεσ. 6) ἴο ἴὩς Ἔπεπιῖεβ ἢ. Ἔχεουῖϊα 
οὐδ νεηξεδηςς. 

γες. 4. ἐξέλθατε (ἡ(. Αρος. Βα. ἰΐ. 
1), ΨΒΙΟΝ ἰπ τὰς βόυτος τεξοσσεά το ἴδε 
7ενν8ἢ σοτησηυηίτν ἂἱ Εοπις, ἰ8 Δη ἀγβεϊς 
ἀειαὶ!, τεϊαϊπεὰ κε βενοσαὶ ἴῃ οἢ. χχί., 
δἰ Πουρ τῆς Ὠἰδιοτγίςαὶ πηεδπίηρ δἀπά ἂρ- 
Ῥ[οαιίοη νναὰβ ἰοδὲ πη τς πενν βἰτυδίίοη. 
ΞΕ τῆς ορεπίπρ οὗ Νεντωδη᾿ Β Ἔββᾶυ ΟἹ 

λὲ Βεμεάϊοιέπο Οφητηγίες. 
ες. 5. ΡΙυξατοΒ (ὧς 5“γα κμὶπάϊεξ. 



1-ο. 

6. " ἀπόδοτε αὐτῇ ὡς καὶ αὐτὴ ἀπέδωκεν, 
καὶ διπλώσατε τὰ " διπλᾶ κατὰ τὰ ἔργα αὐτῆς ᾿ 

ἐν τῷ ποτηρίῳ " ᾧ ἐκέρασε, 
κεράσατε αὐτῇ διπλοῦν. 

ἡ. ὅσα “ ἐδόξασεν αὐτὴν καὶ "ἐστρηνίασε, 
τοσοῦτον δότε αὐτῇ βασανισμὸν καὶ πένθος. 

Σ Ὅτι ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῆς λέγει "ὅτι ΄’ Κάθημαι βασίλισσα, 
καὶ χήρα οὐκ εἰμί καὶ πένθος οὐ 

8. διὰ τοῦτο "ἐν μιᾷ ἡμέρᾳ " ἥξουσιν αἱ πληγαὶ αὐτῆς, 
“θάνατος καὶ πένθος καὶ λιμός " 
καὶ ἐν πυρὶ ὁ κατακαυθήσεται. 
ὅτι "ἰσχυρὸς Κύριος ὁ Θεὸς ὁ κρίνας αὐτήν. 

9. καὶ κλαύσουσιν καὶ κόψονται ἐπ᾽ 
οἱ μετ᾽ αὐτῆς πορνεύσαντες καὶ στρηνιάσαντες; ὅταν βλέπωσι τὸν 

15, (ζ΄. Ονἱά., Μεϊ. νἱ. το3-|ο5 (ΝΊοΡε), 4 Επτά. χὶ. 
το, ες. 185, Ονἱά, Ἐαείέ, ἰϊ. 235; οὐ. 100 ἱ. 

. ὰ νἱ. 8. ᾿ἄ χνῇ :ό, 1εσ. ΞῬ5 (' } 
χυἱι!. 3; οί. 188. χχὶϊΐ, 5. 

15) ἰ8 δίτοηρ ὕροῦ ἴδε βοϊϊἀδγίγ οὗ ἃ 
οἰϊγ, νΒίοἢ ἰθ 1Ι40]6 ἴο θ6 Ρυπίβῃεά δἱ 
ΔΏΥ {ἰπις ἔοσ ρδβὲ οἴδεποςβ.---κολλᾶσθαι 
( Ἠεδρεά ὑρ ἴο {πε βκυ ἀτε μετ β'πβ}) 
ἰῃ τῆς ξαπη]αῦ βεπβε οἵ λαέγεγοτεῖο 
ξοϊϊον οἷοβε ὕροη, οἵ ἴο οἴεᾶνε, ἴδς ἰάδα 
δείπρ ἴμᾶὶ ἴῃς τηλβ8 οὗ βίπβ δοίυ δ! 
γεβ868 οἡ ἴδε τοοῦ οὗ εᾶνεη.0 ΤδὲἊ 
συτε ψουά ὃς ἀϊετεπὶ [{, 8 Ἡοϊεσπι. 

ςοηἰεοΐυγεβ, κολλ. τεξετγεά τὸ ἴδς ρίυΐηρ 
τορεῖμεῖ οἵ ἴῃς ἰεαᾶνεβ σοπιροβίῃρ ἃ το! ; 
ἴδε τεοοτὰ οὗ Εοπηθ᾽  δἷπβ νου! ἔοστω 80 
ἱπηπιεηβςε ἃ νοΐυπιε ἔπι ἤδη ὑητο δά ἴξ 
ψουὰ τες τῆς νΕΙΥῪ πεᾶνεηβ. “Εἰ 
δβοεηάϊε ςοηζυπιεῖϊα τι δά δἰτἰββί πλυπὶ, 
εἰ βιρειθία ὑυλ δά ἔογίεπι"" (4 Εϑά. χί. 
3). 

Ν εἰ. 6. Τῆς ἴοεβ οὗ Εοπιε (υη]ε88 
ἀπόδοτε κιτιλ., 18 ἃ τῇείοτίς 8] δροβῖσο- 
Ῥδε) ἅτε ἰηνίτεὰ ἴο βεῖνῈὲ μὲς υἱτῃ τΒς 
τεισιδυϊοπ ῥγοσηϊβεά το ἴῃς ἢτβὲ Βαργυίοη 
(δες τε .).---διπλώσατε, οὗ. Οχγνὰ. Ῥαῤ. 
1. 52λοδ. Ἐν τῷ ποτηρίῳ, κιτιλ. ΟΛ 
Αρος. Βας. χἱἰἷ. 8 (ἰο Εοπηβηβ), “Υς νῇο 
Βᾶνς ἄγιηκ τἢς 5βἰγαίηςἃ νης, ἀτίηϊκ γα 
α]8δο οὗ [18 ἄγερβ, ἴδε ἰυάρτηδηϊς οὗὨ ἴδε 
τοῦ Οπς ψγῆο Πᾶ8 πο τεδρεςῖ οὗ ρεῖ- 
βοπϑβ". 

νες. 7. [τ ἰδ ῬΡγσορδθϊυ δἱ [818 ροϊπί μαι 
τῆς ραββᾶρε ἀγ8 ονεσ ἔγοτῃ ἴῃς σοηςερ- 
τίοη οὗ ἃ νοῖςε Ββεαγά (νεσ. 4) ἴο τβαὶ οὗ 
ἀΐτεοϊ υἱΐογαπος οὐ ἴῃς ρματὶ οὗ ἴδε ρῥτο- 
Ῥεῖ; υη]ε88 γε ἃζε ἴο ΒΌΈΡΡοβε ἔμαϊ ἴῃς 
νοῖος Βρϑᾶκβ {1} τῆς οἷοβε οὗ νεζ. 20 (ἃ 

. β πη ἰπβίδποα ἴῃ οἢ. χὶ.). [πιρογίαὶ 
Εοπιε 18 ἱπιρεσίουβ δηὰ ἰπβοίεπι; μβαυρδῖν 
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μὴ ἴδω,᾽ 

Τ αὐτὴν οἱ ὁ βασιλεῖς τῆς γῆς," ποὺς 
(8 8ρ. 

ΔΙ αςτοί. ἐἰΐ. Εατ. ἥτενγο. ων. 
Ὁ ἴδΔ. χὶνιὶ. ο, Εξεῖ. χχνιϊ!. τ8. 

ὈΙΪΒ,. εεῶδβε, ἱ. 7. κε χνὶϊ. 2, 

43. 
1310, 88. Χ, 17. 

ες. 1. 34. 

βεοοηδάσπος ἰβ ἴπ6 βίη οὗ δε βεοοπᾶ 
Βαῦγίοη 28 οὗ ἴδε ἤγβι (δες 188. χίνίϊ. 5, 
7, 8, ἱπιϊίαϊεά ἱπ [Π18 ραββαρε). Οὐ (δεῖ. 
80 ..}.) 510 υ]}. ν. 173, Ώεσα τῃς ἱπιρίουβ 
δηά ἀοοπιεά οἰτν ἰ8Β υρϑταϊ δα ἔος νδυπῖ- 
ἰπρ “1 ὅτ ὃν πιγβεῖξ, ἀηὰ ποῦς 8841] 
ονεσίδγονν πιο. Α βἰτη δι οἤατρε οὗ 
δτισόρᾶποα ννᾶ8 ὑσου σῆς Ὁγ ΕΣΖεκίεῖ ἀρδῖηβι 
τῆς ῥτίηος οὗ Τυτε (χχνϊ!. 2 ἔ,, οὔ. χχνί., 
χχυΐ!. τὨτουρδοῦῖ τ τῆς ῥγεβεηὶ ρ88- 
885), ἀπά Ὀγ τῆς εννίδη δυΐποτ οἵ ρου. 
Βδς. χίϊ. 3 ἀραῖπβι Εοπιε. Τὸ ἴδε ϑεπιὶ- 
τὶς 48 ἴο τῆς Ηεἰ!εηὶς οοηδοίεηςς, ἴῃς 411 
οἵ ἃ Βαυ ρΉ βρί τὶς δἴνναγβ αὐογάδα τηογαὶ 
τεϊϊεῖ, Νοιδίηρ 80 βῃποοκεά ἴῃς δηςϊεηὶ 
ςοηβοίδηος 88 ονεγινεεηΐῃρ Ργοβυπιρίίοη 
ἴῃ ἃ βίδῖε οἵγὔ δὴ ἱπάϊνίἀιδὶ, ννδίο ἢ τνᾶβ 
σεσίδίῃ υἱεἰπιαίεῖν ἴὸ ἄγανν ἄοτνῃ ὑροη ἴτ- 
861 Ὁ [ἢς ογδβηϊηρ ἅπρεῖ οὗ μβεάνεη. 

ες. 8. Τηῖβ ἀγαβεῖς, διιρῖς ρυπίβῃ- 
τηεηῖ, τδουρ ἐχεουϊεά ὉΥ βυδοτάϊηδίεβ 
ἴῃ χνίϊ!. τό, σ7, ἰ8 ἤδγα (48 ἴῃ 5, 20) τε- 
βατάεὰ οη ἰ[8 ἀϊνίης 5:46. Ασοά ἴΒβ βίγοηρ, 
88 ὙΜΕ11 28 συ ῖν, ξἰοτίοῦδ Εοπιε (νεσ. 1ο, 
μὰ οἢ νἱ. 15); δηὰ ἢ18 Βιγεηρίη ἰδ πγχαπὶ- 
βίο ἰῃ ἴῃς ἔυρε Βῃοοῖκβ οὗ δΒιίβίοσυ, 
ὯΒ ΜΕ] 48 ἰπ ογεδίίοῃ (ἷν. σὰ, ν. 13). 
Ἐοχης᾽ 8 ῥγουὰ ἀϊβγεραγὰ οὗ 411 ταὶ ννᾶβ 
ταυϊδρὶς ἴῃ Βυπηᾶπ οοπάϊτίοπβ 8 νἱβἰτεὰ 
νὰ οοπάϊρη τειτυιίοθ. ὙΒς ργορῆεῖ 
8668 ποῖ ἃ ἀεοϊϊης δπὰ [411] Ὀυΐ ἃ βυάδεῃ 
οοἴΐαρβε (το, τό, 10). 

νν. 920: ἴῃς ναι ηρ οὐ δατίῃ, Ὁ 
Κίηρβ (9, 10), πιετοβαηίβ (δὲ ἰεηρίδ, ᾿1- 
16), ἀπὰ βελίατίηρ πιδὴ (17-20), ἱπκὶ- 
ταϊεὰ ἔτοπι ἴῃς ἔπεσ δηᾶ τόσα εἰδδογαίε 
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᾿ ἘΣ ΕΒ Ὁ καπνὸν τῆς πυρώσεως αὐτῆς, 1ο. ἀπὸ μακρόθεν ἑστηκότες διὰ τὸν 
ϑραίοξοα ᾿ φόβον τοῦ βασανισμοῦ αὐτῆς, λέγοντες, 

Χ Οὐ 6 νεῖ “«Οδαί, οδαί, " ἡ πόλις ἡ ἱ μεγάλη, 

ἀπ τς Βαβυλὼν ἡ πόλις ἡ "ἰσχυρά, 

τοῦῦ ὅτι μιᾷ ὥρᾳ ἦλθεν ἡ κρίσις σου.᾿ 

{9} 11. καὶ οἱ " ἔμποροι τῆς γῆς κλαίουσι καὶ πενθοῦσιν ἐπ᾿ αὐτήν, 

δε τι. ὅτι τὸν “γόμον αὐτῶν οὐδεὶς ἀγοράζει οὐκ ἔτι " τά. γόμον χρυσοῦ 
Ὦ 188. πῃ καὶ ἀργύρου καὶ " λίθου 9 τιμίου καὶ μαργαριτῶν καὶ βυσσίνου καὶ 
αϑονν τοι ὁ πορφύρας καὶ " σιρικοῦ καὶ " κοκκίνου ̓  καὶ πᾶν ξύλον θύϊνον καὶ 

κάπηλοι πᾶν "σκεῦος ἐλεφάντινον καὶ “πᾶν σκεῦος ἐκ εὐλον τιμιωτάτου καὶ 
ον πυςι. χαλκοῦ καὶ σιδήρου καὶ " μαρμάρου 13. καὶ " κιννάμωμον καὶ ἄμω- 
εὰ πχνΐ. μὸν καὶ θυμιάματα. καὶ μύρον καὶ "λίβανον καὶ οἶνον καὶ ἔλαιον 

Σαρα, καὶ σεμίδαλιν καὶ σῖτον καὶ κτήνη καὶ πρόβατα καὶ "ἵππων καὶ 
(κε χχί. 
3)» “ π΄ ΤΥΤῚ Ἧς 

4.5. ἰἰ. 33, έετα., ἔδονται 
Υἱϊ. 17, ὈςδΩ, χ. ᾿ἰδοῖ,, 
ἀερεῃὰ. οὔ γόμον (8ς). 

ἰΐ, 1Ι21. δΧ 
Ὦ. Χχχ. 3. 

ἀδδᾶσεβ ἱπ Εζεῖίς. χχνί.-χχνὶϊ, ψβεσε 
ἔΐηκο (χχνί. :5-18), ἰγσδάεγβ (νεγυ ὑτὶ εν 
δηὰ ἱπάϊγεςεγ, χχνὶϊ. 36), δά γηδείπεσβ 
(ταν: 249-36) ἅτε δ]1 ἱηισοάδυςςἃ ἱπ (ἢς 
ἀτηδηΐ ονες Τυτο᾿ 5 ἀοννηία!!. Οοηίγαδε 
τῆς ον οὗ ἴπε τῆτες οἴαββεβ ἰῇ νεσ. 20. 
Α τηρῖς τῆν τῆτ) ρεγνδάςβ (οἷ, 2, 3, 6, 8, 
14, τό, 190) Ὀυϊ ἀοεβ ποῖ ἀοπιίμαῖς (αἰ 
ων ἀοοπηιβοηᾷ, βογπηενῆδιί δἔτεσ [με ννε1}- 
Ὥονῃ δίγυσίυτε οὗ τς ϑεπ εὶς οἰεργ. 

Βυὲ τπε τῆτες Ἰλπηςη!8 ἂτα 411 οῃμαγαςίεγ- 
ἰϑεῖς. Τῆς Κίηρβ ἂτεὲ βαάδδεποά ὃν (8 
διυνίξι ονετίδτον οὗ ρονεσ (το), ἀπά τἢς 
τενεσβε οὗ ἰοσίυπε ; δε τρεσοπαπίβ (1Ὶ, 
16) ὉΥ ἴδε ἴοβ8 οἵ ἃ Ῥτοδβιίδθί!ς πιλείκεῖ, 
τᾶς πιασίπεγβ Ὁγ ἴπς δυάάδεη Ὀΐονν ἱπβϊοιεά 
οη ἴδε βῃϊρρίηρ γᾶς (νεῖ. 10). 

γες. 1. νον (5ς. ἱματίου) -- “ οὗἁ 
δης [πε Πρ φίι ἐϑρώδνομὰ αἰ πλθὴς 
πὰ εχρεπεῖνε Ἰἴπεη (ογ ςοϊῖοη) πιδάς οοὐ 7.9 
οὗ Εργριίδη βαχ (1λικε χνΐ. 10); σιρικοῦ 
το "8:1," τη] ϊπ, ΟΥ ψᾶυΖεα, ο ἰεῆγ υδοὰ 
ἴοι ΨΟΠΊΘΠ᾽ 5 δίτε ΧΗ ἦν. Στὸ 2); 
«πᾶν ξύλον θύϊνον -- "411 οἰσοη (οἰ ττι8)- 
ψοοά,᾽" ἃ παρτδηῖ, μαγά, ἀδγὶς Ὀὑσονγῃ, ἐχ- 

ἡβῖίνες πιδίοσίδὶ ἴος ξυγηίτυτε, ἐχρογιθά 
Ὅπ] Ν. Αδίςα. Νοῖς (δε εχίεηβίνα 

τῶηρε οὗ Βοπιδη σοπηπηεζος ἴο ΒΙΡΡΙΥ ἴῃς 
περάβ οὗ ἴυχυτυ (Ἰπέεγεα συδίυβ εἰεπιεηῖα 
Ῥεῖ οπιηΐα φυδεγυηῖ, [ν. χὶ. Ι4; ὁ βελῖο, 
4.5.» ἕοπὶ Βτίιαίπ 88 νγε]] 828 δὰ 8568), 
αἶδο ἴδε νατίουβ ἀεπιδπάβ ἰῃ ογάδσ : οσῃᾶ- 
τηβδηΐβ, ϑνελτὶης ἐπὸ ἐὰν! ξαγηΐτατε, Ρες- 
[απηεβ (ἴογ ρεσβοηδὶ δπὰ τεϊϊρίουβ 86), 
οοά, ὼ δοοίαὶ γεφυϊγεηεηῖβ. ὑνεῖβ. 
εἰῖεβ ἃ γαῦδίηϊς βαγίηρ: ἄδοοσῃ ρδγίεβϑ 
ἀϊυϊαγυπι δυηξ ἰη τηυηᾶο, ποιοῖ Ἐοπηδς 
εἴ υπᾶ ἴῃ τηυπάο υπΐτεγβο. 

Ρ 8εε χνὶΐ. 4; φ΄. ῬΙία., "Μ΄ Ν. χχχνίϊ. σ2. 

ν Ἶο. χί, 2, χἰΐ. 5, 5. 

ᾳ Βιϊεάϊδι ες, ἰἰΐ. “6 ΣΊΩας., 
ἴ τὸ " ἀγιίςἶθ "". υ Βγίεά,, ἰἰϊ. 65.66. ν του. 

χ Μεῖι. ἢ. τι. Υ σεαϊεῖνε 

νεῖ. 13. “ΟἸπηδπίοη,᾽ ἂπ δγοπηδῖς 
δρίος (ἴδε ἰηπες δατὶς οὗ ἴδε τες) εχ- 

τιοὰ ἴοπὶ Ε. Αβία δηὰ 5. Οδίηδ; 
ἔμμμον. διοπιδῖῖς Ὀαίβαπὶ ἔογσ ἴῃς δαίσ, 

ἔγοτι ἴπῸὶ βεεὰβ οὗ δοπι Εδβίεσῃ 
δἢπι (νεῖ. Εεΐ. ἵν. 25. "" Αβδυτί πὶ ἸοΪθῸ 
πδδοεῖυσ ἃσηοσηῦπιὶ; ἔγοπὶ ΗἩδίγαη, 08. 
Απι. χχ. 2, 2)---ἴον τς ἔοστη, οὐ. ἱμενγ᾽β 
ἀΐε δεν. Ῥρδννατσδνγίδν ὁ ἐνι Ονίδολ. (1895), 
Ῥ- 37; θυμιάματα, ““ἵποεπδςε,᾽ ἰπ 118 ἰη- 
δτεάϊεπιδ οἵ ἀσοπιδεῖς δρίςςδ; λίβανον -Ξ 
“ (ταηκίποφηβε," ἃ ἔγαρσγδηι ΡΠ ΈΚΙΝ 
εχρογιςὰ ἔγοπι 8. Αταδίς,, (188. 116: 
νἱὶ. 20); Ξρόϊαιουν κ φακλάδοι οὗ 
ΨΕΣῈ οπιρὶ ς Κοπιᾶπε, ἐεῆν ἢ Ἢ 
δε οᾶτγε οἱ εἶν ρθῆ Ὀυϊ δἷδο ἴο τοὶχ 
ἢ νης δὲ {πεὶς Ὀδπαυεῖδ (ς.., [ν΄ 
νἱ. 303, εἴς. ; Ε. Βὲ. 5320); ἄχλιν:ς 
“βης βουν,᾽ ψῳϑεδίεη πγεὰὶ (ΧΧ ἔος 

ν ο΄. Ὅευις. χχχῖ!. 14; Ρβ. ᾿ἰχχχί. 
16) οὗ τῆς οδοίςεδε ἱκὶπὰ: ϑήης, βουσ, 
ἀπά ἰποδῆβε ὑεῖς 41} υδϑὰ ἴῃ βδοσίβςββ, 
ῥεδῶν, Δ ΟΔ]1|ς ψοτγά -- ουσ - νβεεϊεοά 
πετᾷ υδεά ἴῃς. νεἰ! - το - ἀο 
(υ. Ἰετοπις οπ 188. ἶχνὶ.). σωμάτων: 
“ἐβἴανεδβ᾽" (1αἴες ἀτεεκ, ἀτορρίηρ τε 
φραιῖπρ δ). δούλων οἵ οἰκετικῶν, (οἵ, 

εἰβθδπη. τόο, ὨὈἰτεηΡεσρετ ΒΒ ϑγηορε,3 
845, εἴς.). καὶ ψνχὰς (τενεσηρ αὐνίς- 
ννΆτάϊυ ἴο δος.) τα “ δηὰ δοι}]8 
οὗ τηξῃ " (ἴοπὶ Ἐζεΐ. χχνὶϊ. 1:3, “πεν 
ὑβάεὰ τὰς ῬΙΒΟΙΟ οὗ τλδῃ ἴοσ ἡ ρδωςϑ 
οδιδπάϊβε επορεύοντό σο; αἷς 
ἀνθρώπων, ΧΧ, οΓ τ οἴχοη. ν. μὰ 
ΤῈ ἀσαῖ ἀουδὶς εχργεβδίοη 18 βίσδηγε. [ἢ 
καὶ ἰ8 ποῖ ἴο Ὀε ἰΔίκεη 88 “ ὄἼνδη,᾽" ἰάεηι- 
ἔγίηρ Ὀοίδ, τγνε τησδὲ 80} εἶσι ξοπις 
ἀϊδεϊποιίοη [5 ἱπίεπάςεά, ἀπά τπαὶ οὗ ἴδε 
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ῥεδῶν καὶ " σωμάτων καὶ ψυχὰς ἀνθρώπων. 15. οἱ ἔμποροι " τούτων « ((ΧΧ), 
οἱ πλουτήσαντες ἀπ᾽ αὐτῆς, ἀπὸ μακρόθεν " στήσονται διὰ τὸν φόβον 
τοῦ βασανισμοῦ αὐτῆς κλαίοντες καὶ πενθοῦντες, 16. λέγοντες, 

“Οὐαί, οὐαί, " ἡ πόλις ἡ μεγάλη, 
ἡ περιβεβλημένη ᾿ βύσσινον καὶ πορφυροῦν καὶ κόκκινον, 
καὶ " κεχρυσωμένη ἐν χρυσίῳ καὶ 'λιθῳ τιμίῳ καὶ μαργαρίτῃ ᾿ 
ὅτι μιᾷ ὥρᾳ ἠρημώθη ὁ τοσοῦτος πλοῦτος. 

17. δ" καὶ πᾶς " κυβερνήτης καὶ πᾶς ὁ ἐπὶ πόντον ' πλέων καὶ 
ναῦται καὶ ὅσοι τὴν θάλασσαν ἐργάζονται, ἀπὸ μακρόθεν 'ἔστη- ἢ 
σαν 18. καὶ ἔκραξαν βλέποντες τὸν καπνὸν τῆς πυρώσεως αὐτῆς, 

λέγοντες, ἢ ““τίς ὁμοία τῇ πόλει τῇ 

χοῦν ἐπὶ τὰς κεφαλὰς αὐτῶν καὶ ἔκραξαν κλαίοντες καὶ πενθοῦντες, 

λέγοντες, 
“Οὐαί, οὐαί, ἡ πόλις ἡ μεγάλη, 
ἐν κἃ " ἐπλούτησαν πάντες οἱ ἔχοντες τὰ πλοῖα ἐν τῇ θαλάσσῃ ̓ς 

ἐκ τῆς " τιμιότητος αὐτῆς, 
ὅτι μιᾷ ὥρᾳ ἠρημώθη." 

2ο. “ “Εὐφραίνου ἐπ᾽ αὐτῇ, " οὐρανέ, 
καὶ οἱ " ἅγιοι καὶ οἱ 3 ἀπόστολοι 

ὅτι ἔκρινεν ὁ Θεὸς " τὸ κρίμα ὑμῶν " ἐξ αὐτῆς." 

χχνὶϊΐ. 11. 
Δ Έσου Ε σεῖς, χχνὶϊ. 90, (Η ἊὈ.), 108. νἱΐ. 6 (ΧΧ). 
ΠΣ ΤΟΒΕΝ ἰσγοδδυγεδ" (8εῈ ΟἹ ΥΕΣ. 

Ρ χὶϊ, 12, τ". χνὶ, 8. 4 
οχίχ. 84. 

ΔΈΟΣ ἴδς υπεχδπιρεὰ ΤΌΠΟΝ 
Δ ιπρ.» τϑ, 97, 274, ΕΗ ιλτ.» 135, ε' τι. 
ΔΡΡΑΓΘΠΕΥ τεδά ἴῃ βοπλς ἔογγῃ Ὁγ Οορί., Ῥτ. 

ἡ Νοῖδ Ἵςἤδηφε ἴο δος. ἔγοσῃ ἔυΐυγε 

Ας. 

τϑθ- 
πἰοπεά ἰῃ 
12:13. 
Νες. το, 
Ἐσεῖς. 
χχνίϊ. 30- 
1. 

μεγάλῃ; ̓  τ9. καὶ ᾿ ἔβαλον“ δ ΩΣ 

ἷῃ Αρος. 
Μετ. 12, 
χὶχ. 8,14. 
ρεςυ!. 

καὶ οἱ προφῆται, 

27. 30. 
δ Αςῖδ 

5. Κι χίϊὶ. ς (ἱτοιῖςαὶ οοῃίγαδί). (9, 11. 1 
τῇ Ἐσεῖ. χχνὶϊ, 34. Ὁ Αδείς. ἔογ ςοηςσεῖε, 

ᾧ, Οὔ ευϊ. χχχίξ. 43, 188. χίίν. 23, Αβ8. Μοδ. χ.' 1:0. 
ὩΪΥ Ὠαῖε δῃά χχί, σφ, ἰῃ Ἰ Ὁ, |{{. τς χνὶϊ. σ, χίχ. 2. 8 Υἱ. το, δ. 

χχνὶ!. 2) τεαὰ ΠΟΤΟΝ (Νεβεῖς, Ταδοί. 
168; 80 Βαίοη δπὰ ανυπη) πο νᾶ8 
(οπλπίβ βιιρεσ πιᾶσε παυΐραπ8). Α βἰπιῖ]αῦ 

ςοηξιδίοη οσουτβ ἰῃ [1 νἱ. 21, ἀπ ςοηνεσβεῖν κατὰ Πόντον 828 βιρρίδπίε κατὰ 
τόπον ἰη Επ8., Η. Ε. ἵν. 15, 2. 

ἴνο σωμάτων ἰ58 ἴῃ τῆοτα δβρεοίῆς. Ῥτο- 
διυϊεδ, οΥ ἔεπηδὶς βίανεβ, οἵ ρἰδάϊαϊοσβ, 
ΟΥἹὁ ἀνε ρτοοπὶβ δηὰ ἀγίνεσβ ζεποι καὶ 
ἱππεῖς, Εσεκ, χχνῖὶ. 14) βᾶνα Ὀξεη πιοσα 
οΥ ἰεβ8 οοηνί ποίησ βυρρεδβίεά δ8 118 
τηεδπίηρ. ϑίανε-ἀδα!ηρ (Ετί εὐ! απάεε, 
ἐϊ. 87) ἔξ; ῬοθδοδθΖ, 266-260) νν88 ἃ 
Ἰυογταῖνε ἱγαάς υηάε ἴδς εἴαριτε, νὰ 
Ῥεῖοβ 48 ἰΐβ ςεπῖσςε, πὰ Αβίδιίς γουῖτηβ 
εδρεοίδν ψψεῖε ἰπ ἰαγρα ἀεπηαπὰ 88 

68, τηιϑίοἰΔη8, ἀπά οουτί-ἰἰοπάδηϊϑ. 
πρρυθαπάς οἵ οςαριεἶνεβ, δἔϊτες τῆς βίεψε οὗ 
ετυβαίεπ), νεῖε βεηΐ ἰηίο βίανεσυ Ὁν {πὸ 
οσλδῃ ρονετηπιεηῖ; δηὰ ελεὶν ΟἾσί8- 

εἴἰδηβ δὲ τπ18 ρεγίοά ((ἱεπ). ἔσῃ. ἱν.) 
ψοϊυπιλε νεπὶ ἱπίο βἰανεσυ εἰἴποσ 88 
βυρβειτυϊεβ ἕοσ οἴπεῖβ οἵ “" δαὶ ψ ἢ [Πα 
Ῥτῖίος οὶ ἔοσ τπεγηβεῖνεβ {ΠΕῪ ταΐσδς ἔαγ- 
πἰβῃ οἴδετβ ἢ ἐοοά ᾽". 

ψετ. 17. ἐργάζονται κιτιλ. τα" ἤοδα 
Ῥυδίηςδα 18 οὔ ἴῃς 8ε8 . Τῆς ρδεβᾶρε 

τεβεοῖβ (πς ἱπηροτίαπος οὗ οῃς εβρεςὶ- 
ΑΙἸν ἔος τς (ταάς οὗ δε ᾿νεναπὶ. Ρ]ΪΩΥ 
Ἢ ΟΝ. νῖ. τοῦ, χίϊ. 84) φίνεβ. δε ἴαγρε 
δυτεβ οὗ Οτίεπίαὶ ἱπηρογίβ αἀπὰ {δεῖς 

ςοβῖ, δάάϊηρ βαγοδβιςδα! ν ἑαπέΐ ποδὲς 
ἀεἰδείαε εἰ ̓ ενιΐπα εοηείαπέ (Ἐτὶ εὐϊδηάες, 
ἐπ. 48-561). ΤΒς τερτεῖ οὗ ἴδε τηλγίμοσβ 
ἔος ἴδ ρταπάειυγ ἴδδι νγᾶβ οπὶα ρΡᾶ8868 
τΑρ αν ἰπίο ἃ βεῆβ6 οἵ σοτηπιετοίδὶ ἴοββ. 

εσ, 2ο. Τηὶβ νεῖβε ἱπίεσγιρίβ ἴδς 
βεαυεηπος Οὗ 10 Δηὰ 2: ἰῃ νδΙοὮ ἴα τυΐη 
οὗ οπιε ἰβ {ΠΠ]υϑιταϊεὰ Ὁ ἴτε ἀγατηδες 
δοιίοη οὗἩ ἔς δῆρεῖ. Ὑδα δυνκυναγὰ 881} 
ἔτοτι ἀεβοσίρείοη ἴοὸ δη δροβίσορῆς, δπάᾶ 
πε ενϊάεπεῖ ΟὨτίβείδη ἴοπς οὗ ἴδ ογυ, 
εῖγαΥ δῃ εὐϊίοτ᾿Β βαπά. Ηἰβ οὐήεοϊ 18 
ἴο τεπάεσ Ἴχρίοὶξ ἴῃς τόσα] τεᾶβοῦβ ΨὮ 
Ομ βείαπβ βῃοιυ]Ἱά ἀεϊσῆς ἰπ τς ἀοναίας! 
οὔ τἢε εἰν. Ηε υυτῖτεβ ἴῃ τῆς 8δπ)ς {σὶρ]ς 
τγτδηι 8 ἴῃς βουζος, δηὰ δἰβ Παπά ἰ8 ἴὸ 
Ὀε δεεῆ ἰπ ἴῃς μος νεσβε ποῖ δἰ ΊρΡῚῪ ἰῃ 



ΑΠΟΚΛΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΥΊΙΙ. 

ἐπιδιμο 21. καὶ ἦρεν εἷς ἄγγελος "ἰσχυρὸς λίθον ὡς μῦλον μέγαν καὶ 
αἶδο τον ἔβαλεν εἰς τὴν θάλασσαν λέγων, 

Μξς. ἵν “οὕτως "ὁρμήματι βληθήσεται Βαβυλὼν ἡ μεγάλη πόλις, 
8 (λας, " καὶ οὐ μὴ εὑρεθῇ ἔτι. 
ΠΝ 22. καὶ φωνὴ “ κιθαρῳδῶν καὶ μουσικῶν καὶ αὐλητῶν καὶ " σαλ- 
μρέξον οε πιίιστων 

τοῖος οὐ μὴ ἀκουσθῇ ἐν σοὶ ἔτι, 
δειίου ἰο Α " πα καὶ πᾶς τεχνίτης πάσης τέχνης 
ἀν! αἱ οὐ μὴ εὑρεθῇ ἐν σοὶ ἔτι, 

τ κιναν καὶ φωνὴ "μύλου 
Ἐπ οὐ μὴ ἀκουσθῇ ἐν σοὶ ἔτι, 
ε.1 

καὶ οἱ ἀπόστολοι. Τμε νοῖςς ἔτοπι 
Βεᾶνεη ἰβ (ἢυ8 τηδάς ἴο Ρ488 ἱπῖο ἃ ςοἷοβ- 
ἰπψ δροβίσορῃες ἰο βιεᾶνεη δπὰ ἰϊ8 ἰῃ- 
μαδιεαπια β χὶ. 18), ἱπηϊιδιεά ἔγοπι 7εσ. 
τ. 48 (Ηεὐ.). Ἰοδῃ βεεπὶβ [0 Δ58ι1Π16 
ἴδαῖ 411 μβαά ἃ οἂβε δραίπβὲ Εοπις 88 νἱο- 
εἰπιβ οὗ δεῖ Ἵγυεῖεν, Ῥγοῦδοὶν ἐπ τὰς 
ταῦῖηῃ 88 ἢ ἃπά ὄεοπέεξβοζβ. 
“ΑΡοβ ῖεβ,᾽" οπιϊ τε ἰῃ νοσ. 24, [88 ἤεσε 
(88 ἴῃ ἰΐ. 2) ἰϊ8 ννἱάεσς βεπβε (οἰδεγνῖβε 
χχί. 14), Ὀυϊ ἰξ τιυδὲ ἱποίυάς Ῥείες δπὰ 
Ῥαὺὶ (Ζαδπ, Εἰηἰοὶέ. ἃ 30, π. 4).--ῦτι 
κιτιλι τος αοὐ δαβ ἰυὐρεά πες τ 
γοῦν Ἰυάρστηεης,᾽" ἐ.6., νἱπάϊςαιεά νοι 
ἄοης γοὺῦ ᾿υδιῖςε, ρσίνεη γου γοὺς ἀπε) 

Ἰεχδοιίηρς νεηρεᾶπος ὕρο δες. ϑ8δςε 
Ψῆο οὔσας ἀοοπιδά γοὺ ἰ8 πον ἀοοπιεᾶ 
Βετβεῖ (οὔ, χνΐ. 6).---εὐφραίνον. Οὐ. Επ. 
Ἱχίϊ., ὑγῆεσε [86 Κίπρβ δηά τυΐεῖβ σοῦ- 
ἀεπιπεᾶ Ὁ πιεβϑίδῃ ἰο εἴογηδὶ ἰογπηεηϊ 
ἃτε (ο ὃς “ἃ βρεοῖδοϊς ἔοσ (πε σίρῃιεουβ 
ἃηὰ δίθ εἷεςῖ ; [πὲ Ψ1]Π τοὐοῖος ονεσ 
τδ6πὶ Ὀεσάυδβε {πὸ νταῖῃ οὗ τἢς Ιιοτά οὗ 
δρί τὶ [8 τεβίεῖ ῃ ὕροη τπεπὶ, πὰ ἢἰβ βινοσά 
8 ἀσυηκ ψἱτ τπεῖὶς Ὀ]οοά᾽" ; «'5ο 188. 
Χχχ. 20, ἴοτ {ῃς (4]] ἴο εχυϊὶ ονεσ ἃ δ᾽ ἴδῃ 
ΟΡΡΎεββδοῖ. Α Ῥαγίβίαῃ ψοσκγηδη, γῇ. 
ψγ»18 Ἰοοκίηρ' ον δ ἰᾷς οογρβε οὗ Εοῦεβϑ- 
Ρίειτε, ψγᾶ8 ονεσπεαγὰ (ὁ πιυίίεσγ, ἢ 
τεῖϊϊεῖ, “ Ουἱ, 11 γΥ ἃ χη Ὀΐδυ"". 

Ὗν. 21-24ᾳ4: ἃ τἈγιῃπιὶς βοηρ οἵὗἉ ἄοοπι, 
ἱπιγοάυςεα Ὁ ἃ βυπιροὶὶς δοϊίίοῃ ῥδγν 
ἱπιϊδιεὰ ἔγοπι 76ς. 11. 63, 64. 

Ψεσ. 2:. Ἐοπις᾽β [411] ν|1}] Ὀς ἵγγενος- 
ΔΌΪε δπά βιιάδεη ἂπά νἱοϊεηξ, 38 ἃ ροννγεῖ- 
2.1 δληροὶ βῆονβ ἀγαπιδιςα! ν ὉΥ δβεϊζίπ 
ἃ ἢυρε θουϊάες δπηὰ Ηϊπρίηρ ἴξ ἱπῖο τπ6 
βεᾶ. (ἡ. ἴῃς δπδίορουβ ἀεβοτίρείοη οἵ 
Βα ]οη 8 οοαρβε ἴῃ 50. Οἵ. ν. 1:58, 
163, 174. ΤΏς τεϊξεταϊεα επιρἢδδβὶβ θυ 
Εοπιδη Ἰυχυγυ ἰΒ ποϊδδίς. 1 νος Πἰτετὰ- 
ἴατε, Ὧἂ8 Επεὐϊάπάες οὔδβεγνεβ (111. 9-17), 

χ ΝίΩ. αὶ 13, 4. Υ Ἐς. 7ετ, χχν. το (Η60.), ψ. 425. ἱ. γχδ, 

τεπάεά ἴο ἃ ςοηνεηξίοπαὶί ἐχαρβεγαϊίοσ 
οὗ τδς Ἰυχυτγίουβ εἰν] βαϊου ὑπάες ἴῃς 
Ἐπιρίγε ; Ἰυάρεά ὈΥ τηοάετη βιλπάδγάβ, 
δὶ ΔΠῪ ταῖς, [ἃ 88 ποῖ μασι ου] εν ἐχ- 
τταναρᾶπί. Τὶ ἀεηυποίαιίοη οὗἨ ννεϑι ἢ 
διὰ ελβε, βονενοσ, ἰβ ἂρροβίίε ἰῇ ἃ 
βουζος Ὑδίο ἢ τεβεςῖβ ἴῃς ἀρε οὗ Νεῖο, 
βἷπος ἰξ ψὰβ ὑμᾶσ Νέεζο, γλῖμες ἰδδπ 
υπάες ΜΝ εερδβίδπ οὐ οι ίαη, τῆδὶ 
Εοαιδη ἰαχυγν ἀυγίηρ ἴῃς ὅτι σεπίυγυ οὗ 
οὖς εσζὰ γεδοβεά ἰΐϊβ σεηῖῃ. ὙὍὙδς ογδςῖς 
Ὀτεδῖπεβ τῆ 6 δοογῃ ἔεϊξ ὈῪ δὶ ρ]6 ῥγονὶη- 
οἶα]8 ἔος τῆς οδρίταὶ᾽ 8 τναπίοῃ βρ᾽ επάοις, 
ἃπὰ ἱπάεεδ ἔος ἴῃς βίῃηβ οὗ ἃ ρίελεοσε- 
Ἰονίῃρ εἰν ]!βαῖίοῦ. Βυς ἐξ ἰ8 τεϊ! σίου β 
ΡῬοεῖσυ, ποῖ ἃ ὑζοβε ἰγαπβοτὶρὶ οἵ δες 
ΓΟ ΕΠΡΟΓΑΤΥ ἐὌοπησπηεσοὶδὶ βίτυδεοη. 
Οὐ. Ὀκ|᾽8 Κονιαμ ϑοοὶείν, ῬΌ. 32 ἔ,, 66 ἔ. 

νεῖ. 22. μονσικῶν “πιϊηδίγαϊδ οἵ 
ταυδβιοἰαπβ᾽" (Σ Μδος. ἰχ. 41); ἴδε οὐἊ- 
οὐστεηος οὗ (ῆς ρεπετίς τεγπὶ ἀπιοηρ πε 
βρεοίῆς ἰδ φεζγίδιηυ αὐ κυνασὰ δπὰ ψουἹὰ 
ἔδλνους ἴδε τεηδεσίηρ “' δἰ " (Βεηρεὶῖ, 
ΗοϊιτΖπη.) ἰπ αἰπιοδὲ δὴν οἵδε Ὀοοΐς (ἢδη 
1818. Οπ {πεδε τηυβίοδὶ Ἂρπεῖβ δες 
Ετι εὐϊάηάετ, ἰ“ϊ. 238 ἔ ; (Ὡς ἱπιρυ]δεβ ἴὸ 
ἰπβίσυπιεπίδὶ τηυβὶς δὲ Εοπὶς ἀυτίηρ δα 
ετοά Ἴοαπὶς στηδίην ἔσοπι ΑἸεχδηάσίδ. 
ὉΥ οοἷῃβ βιδπιρεά υνἱτἢ δ εσὸ 88 παγρίβὲ 

8εὲ6ὲ ϑυεῖ. Νέγο, χχν. ύλον, τδς 
ἀλὶἱγ δοοοιηραπίπιεπε οὗ ἐπῖᾶὶ [1ἴς. 
ΤΒςε βουῃπὰ οὗ {δε πιὶ}}] πχεδὴς Βαδιτδιίοη, 
Ὀυξ ἱπ ἴῃς ἀεδοϊαιίοη οὗ οπιε πο πιογὰ 
Ἰεαβδπὶ βιεὶσ οὗ τηϊσιῖἢ οὐ Ὀυβίπεββ τνουϊὰ 

Βελγά (18α. χἰνὶ:. 5). Τῆς ἑδπαιίς 
]εβυ8, βοη οὗ Απᾶπυβ, ῆο δονϊεά ἀυτ- 
ἱπρ' τῆς βίερε οἵ εγυβαίεπὶ δηὰ ἔοσς ἔουσ 
Υδδγβ ργενϊουβὶυ (708. Βεἰ!. νὶ. 5, 3) “νος 
ἴο ]ετυδδί ἐπι," ἀεπουποεο ὕροη δεῖ “ἃ 
νοῖος ἔτοπι ἴῃς εαϑδὶ, ἃ νοΐος ἔγοτῦ πὰ 
ψΨεβί, “ἃ νοίος ἔγοτη ἰῃς ἔους ψὶπάβ, ἃ 
νοΐςς ἀραίϊπεὲ ᾿εσυβαΐεπὶ δηὰ τῆς ἰεπιρίο, 
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23. καὶ φῶς "λύχνου ἐμεῖς 

οὐ δὴ φάνη ἐν σοὺ ἔνι Ἐ ΠῈΣ 
καὶ φωνὴ " νυμφίου καὶ "νύμφης Ὁ}ες. χίνίϊ, 

οὐ μὴ ἀκουσθῇ ἐν σοὶ ἔτι " δίέρσει 

χ4. καὶ ἡ " ὀπώρα σου τῆς ἐπιθυμίας τῆς " ψυχῆς ἔδει πᾶ, 
ἀπῆλθεν ἀπὸ σοῦ, ἔτεος 

καὶ πάντα τὰ “ λιπαρὰ καὶ τὰ " λαμπρὰ Ἡδορ 
ς ΟἹ. ΝΝία., τἀπώλετο ἀπὸ σοῦ, 

καὶ οὐκέτι ' οὐ μὴ αὐτὰ εὑρήσουσιν. 

43. "ὅτι " οἱ ἔμποροί σου ἦσαν οἱ ' μεγιστᾶνες τῆς γῆς, : 
ὅτι ἐν τῇ " φαρμακίᾳ σου ἐπλανήθησαν πάντα τὰ ἔθνη. 

24. ' καὶ ἐν αὐτῇ " αἷμα προφητῶν καὶ ἁγίων εὑρέθη, {ἰνίοε οα 
βυ Ν .΄»» δὰ); καὶ πάντων τῶν ἐσφαγμένων ἐπὶ τῆς γῆς. ἔμαθα 

43. Ἑ 
ἐχ, 35. 6.“ ΑΙ! ἐδίηρα σἰςΒ δηὰ σδάϊδηι, οἹ. 788. ἰϊ. 2:3. Ῥε. οχὶξ, 5 Τά. ἀν δἷιν Βετο 
ἰῃ ρος. αὶ Ἑτοῦι χε, χχνὶϊ. 21, ἴϑα. χχιϊὶ. 8. Β Ῥχεάϊς. υυἱτ δγιϊοῖς, Ὑ ίω. 8 18, 8(- 

ἑ νἱ. 1:5. Κι χ. 2:, 184. χὶ νὶΐ. 9.12, ΝΔῈ. ἢ. 4. Ἰ χνΐ. 6; φ΄. 188. χχνὶ. 2:1, 1οὉ χνί. 18. τὰ χνὶ. 
8, Εξεϊ. χχίν. γ-9. Οὐ ἰῃᾷ. βετε διὰ χνὶ. 12 (ν. ἷ, αιματα), ᾧ'. ΝνΊη. δὶ 27. ες: 

1 “ἐ ῬοβϑιΙΥ 5. [ουκετι αντα βλεψεις και ανταὰ Πεῖε ργέβοσνεβ ἴδε σὰς τεχί, δηὰ 
ἐδς τεβε᾽" [.6.,) αντα ευρησουσι -- ΙΦΑΟΡ, νξ.», ὅγτ., ευρης -- Ο, πιίη., ἐνρησεις -- 
1, 37, 96, εἴς., αντα δίϊζει ευρ. Απά.}] “δανε ἰοϑὲ ἔς νψογάβ Βοτσηοϊοιεἰευ τοι" 
(νγπη).--- σεῖς θεΐνεεη {πε ἰδϑὶ ἐτὶ δηὰ (ῃς ἤγβί οτι οἵ 23 8 τῆς οτὶρίπαὶ ριδος οὗ 
νος. 14 (8ο Βεζα, νι τίηρα, Ν οἸΚπγᾶσ, Βαϊοη, ὟΝ εἴ88, αηὰ Κὔηηςοκο) ΜΕΙοΝ ἔοι ἱπῖο 
ἦϊ8 ςδηοηίοδὶ ροβίζίοῃ θεῦνεεη 13 ἀπά τ οὐνίηρ ἴὸ [ῃς Εἴἰτοσ οὗ βοσπης δαγὶυ σοργίβί, 
τδοδε εγς οοηδιδεά οτι ἐμποροι σὸν 1 οἱ ἐβμποροι τοντων. 

8 νοῖοςε ἀραίπβι γί δρτοοπὶβ δἀπὰ ὑὕσί6β, 
δηά ἃ νοΐςα ἀραϊπβὲ (Ὡς ψῃοῖὶς ρεορὶς ᾽". 

γες. 23. πίγαβὲ ἴῃς εὑρέθη οἵ 24 
τ ἴδε εὑρήσουσιν οὗὨ νεῖ. 14 ΜΒϊςὮ ἴῃ 
Δϊ8 ςαποηίοδὶ ροβίξίοη ἰδ δὴ Ἔγγαῖὶς δου ]άεσ. 
Φαρμακίᾳ, ΡτἰπηαΙ γ ἴῃ ἴῃς βρυτγαῖϊνα 
Ο.Τ΄ βεηβε αἰτεδάν ποιϊςεὰ (μαι οἵγυ ἀπά 
τηλρὶς 5ρ6}18, 848 ἰπ Ὑαβῃα ἴχ. 32). Βυΐῖ 
ἃ Ἰίξεγαὶ δἰ] υβίοη 18 ποῖ ἴο ὃς εχοϊυδεά, 
ἴῃ νίενν οὗ τῆς δπιραῖδν ἔεϊς ΌῪ ρίουβ 
1εἐνϑ δηά εαεῖγ Ογίϑείδπβ ἴο πιαρὶς δπὰ 
ϑΟΙΌΕΙΥ. ΑΒ ἔοπιε γεργεδβεηϊεά τῆς οχ- 
ἰδεῖπρ δὐιποσιεῖεβ ὑπο ῇοβε δερὶβ 
τδεδε δίδςκ ἀγίβ τηδπαρεά ἴο βουτβ;, δπὰ 
88 πεν νγέσε βεπεσδ!ν ὈῬουπά ὑρ νἱὮ 
τεϊρίοη, ἰὲ ννου]ὰ ποῖ ὃς υπηδέυσγαὶ ἴο 
τδαῖρε ἴῃς Ἐπιρῖτε ψἱᾺ Ργοπιοιίπρ δοζ- 
τετν (Νν εἶπ εὶ το).---ἔπλαν. ““ Οοτηπιεῖος, 
88 Πανίηρ τεραζὰ ἴὸ ρυγεῖν ψοσ αν ἰη- 
εγεβίβ, ἰδ οδ᾽]εὰ μαγίοιγυ ᾿"" [Ὁβεγης οὔ 
184. χχίϊὶ. 17]. ϑοίοεσυ, τυ ἱτοποσαξι, 

τῆς νεζβε οτ κί πδιν ἴν δέϊεσς νεσ. 3. Τῆς 
εεὶρίς τ γίῃπι σοττεβροηάβ ἴο ἐπαὶ οὗ νοσ. 
20. Εοπις δᾶ8 πον βυςοεοάεὰ εσυδβαϊεπι 
(Μαῖε. χχίϊ. 35, εἰς.) δ8. τῆς ἃσο ἢ - ΠΕΠῚΥ 
οἵ τῆς ἐλιμεϊ. ὙΠς οἸϊπιαχ οὗ μετ ἱπὶ- 
υἱεῖεβ 8 σους οὰ ἴῃ ἰοττηβ οὗ ἴδ. ῥγίπχὶ- 

ἔνε ϑειηϊείς ἰάοα (αεη. ἱν. τὸ) ἴδαὶ 
εἐχροβεά δηὰ ἀϊβοονεγεά δἱοοὰ ἰβ ἃ οἵ 
ἴος νεῆρεδηος [2 Μδος. νἱϊϊ. 3 4.1; δ]οοά 
νἱο εμεἶγ βμςα ννα118 Ὁ} 1 [8 ἀρρεδβεά Ὀγ 
ἴδε Ρυπίβδεηηεης οὗ τῆς πιυτάετετθ. ΒΥ ἃ 
πδίυγα! Βυρεγροῖς, Εοπὶς ἰδ με]ὰ σγεβροη- 
8:81ς ἔος ἴῃς πιυγάετβ, [υάϊοϊα] ἀπὰ οἵδπες- 
δε, οὗ βαίηιβ ἀπὰ ριορῃεῖβ δηὰ τπ6 
βἰδίη οὗ [βγδοὶ ἱπ ρεπεσαὶ)---δυρβι τυϊοά 
Βεγε ἔος ἴπε “Δροβεῖεβ ᾽" οἴ νεσ. 20, ργοῦ- 
ΔΌΪΥ ἴο ἱποίυδε τῇς 1ενΒ Κι οἀ ἴῃ τῆς 
τεοεπὶ γᾶς 248 ΜῈ] δ ῥγε- Οἢγιβιίδη 
τηᾶ, τἰκε τῆς Μαδοοδῦεες οὔ ψῆομι 
Αὐγυδείης πεῖν βᾶυβ: ποπάμηη φμδάσηι 
ἐγαΐ »ιογέμμς ΟἈγίςίμς, 5“ »ιαγίγγες δ05 

“ ξοσηϊς δου," δηὰ τῇς ρεζβεουκίοη οὔ “εεὐέ "πογέέμγης ΟἈγὶσέμς (Η ςῦ. χί.-χὶϊ. 
τὰς τἰρῃίθουβ, ἂτς 411 πηαπὶ εβιδιίοηβ οὗ 
τῆς ΙΔυνεββῆθββ ῥγδοιίδβεὰ ὃν Βεῖϊασ 
τνοσίσηρ ἰῃ τε δηὰ κίηρβ (Αδβς. 188. ἰΐ. 
4. 5). 
ΕΝ 24. Αμραΐῃ, 848 δὶ νεσ. 20, ἰδς 

τἴδηρα οἵ βίγ]ςε (ἢετο ἔγοπι Δῃ ἀροβίσορβε 
ἴο ἃ ἀδβοσριοη) δηὰ ϑρίσίι (χν]ϊ. 6) τλασκα 
Δῃ ἰπβεγίίοη ΟΥ̓ ἴῃς ἤπαϊ εἀϊξοσ, υ]688 

1). οτῃε δες 18 τῆς [28 ἀπά ννογβὲ ἐχ- 
Ῥοπεηὶ οὗ ρεζβεουϊΐοη. Ηδτ οοἸαρβε ἰ8 
δἰίδυϊεὰ το τπεὶς δΙοοά ἀγαννίπρ ἄοννῃ 
(οὐ υἱέες τειυϊΐοη. “ΜΥ δἱοοά ὃς 
οὐ ἴῃς ἱππῃαδίιαπιβ οὔ Ομαϊάδα, 8881]1] 
7εγυβαίεπ βαν ᾽᾽ (7ετ. 11. 35, ἱπιργεοδίην 
ΒΟ ΒΒ ΠΥ ἴῃς ἀϊνίηε τενεηρε, νν. 36, 
49). Α8 ΟὨΠτγϑβοβίοπι οδ ἰεά ρβδίσῃ οἶχ. ἃ 
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ΧΙΧ. 1. Μετὰ ταῦτα ἥκουσα ὡς φωνὴν " μεγάλην ὄχλου πολλοῦ νει. 6, 

Ἵ ΟΣ ". ἐν τῷ " οὐρανῷ “λεγόντων, 

εἶ εξ. τ “"Αλληλουῖά " 
εοἰεείίνε 4 ἡ σωτηρία καὶ ἡ δόξα καὶ ἡ δύναμις τοῦ " θεοῦ "ἡμῶν 

ἀνῇ, το, χ. 42. ὅτι ' ἀληθιναὶ καὶ ' δίκαιαι αἱ ' κρίσεις αὐτοῦ " 
ως τ ὅτι ἔκρινε τὴν πόρνην τὴν μεγάλην, 

660). , ]οΒ. 
Χχ. 7) Αρος. ἰϊΐ. 12, θεῖον 5-6. 

ΡΙΟΡΒΕΟΥ ἰῃ τἰἢς βῆαρε οὗ ἃ ουγβε, (Πἰ8 
νεδειηθηῖ, βεηϑιεῖνε οζδοΐς δρδϊῃδι 
Ἐοπηε᾿β ἱπβοίεδηος ἂπὰ Ἵοὔυ εν τᾶν ὃς 
τετπιθὰ ἃ οὐτθε ἰῃ ἴῃς ἔοτπι οὔ ἃ γῥτο- 
Ρδεογ. Α αἰπη αν ἰάεα υπάοείαν ἴδε 
νίενν οὗ ςοτγϊαίη ρίουβ Ῥεορὶς ννῇο, 8.- 
οοτάϊηρ ἴο ]οβερῆιδ (ο΄. Εὐ8. Η. Ε. ἰϊ. 
23. 20.21), οοπδίἀετεά τῇς [4}1 οἵ 16τι- 
8816 πὶ ἃ τεϊγιδυκίου ἤοσ τς ἤου] πιυγάοσ 
οἵ ]λπιεβ ἴῃς δὲ πελεῖγ ἴεη γεᾶσβ Ὀείοσε. 

ΤὨς ἀοοτη-βοῃρ 8 ἐοἰϊοννεὰ Ὀγ δπ ουϊ- 
Ὀυτεῖ οὗἨ ςεἰεδιϊαὶ τ υταρἢ (χίχ. 1-8) ἴῃ 
Θπανγος ἴο χνίϊ. 206. ΤῊΘ Ποποϊδίοη 88 
ΜῈ6]11 28 τῇς σοτηπηεποεπηεηὶ οὗἉ ἴῃς νἱοἴΟΥΥ 
(χὶϊ. σ2 ἢ) ἰβ Ὠγπιπβά ἰῃ βεανεθ. Τῆς 
βίεσῃ, ἐχυϊίδπὶ ἀπίμεπι, ἡνῃ]οἢ 18 τλ σα 
Βυρετίος ἴὸ ἴδε ἀείϊρῃει νοϊςοὰ ὈΥ Επ. 
χῖνὶ!. 4, ἰοσπὶβ δῃ ονεζίυτε ἴο ἴδε ὅπαὶ 
ταονεπιεηὶ οὗ ἴπε Αροοδίγρβε, δἃ8 νψγ)6}} 88 
(κε νἱΐ. ο ὅν, χῖν. 1-5) ἃ τεϊϊοῦ τὸ τῃς 
Βοπιῦτε οοηῖοχι. 8 ὁ ἰδβ ἃ ρῥζοβαὶς εὐϊ- 
τοσίαἱ ρίοββ, ρσοῦδοϊν ἀυε τὸ τῆς Πτυγρὶς δ] 
υ86 οὗ ἴδε ὈΟΟΚ, ἀπά τῆς ἴΔ8: οἴδυβε οὗ τὸ 
(ἡ γὰρ . . . προφητεία4) πιίρῃς Ὀς ἴῃς 
βᾶτλα (ς7. τ Οοσ. χν. 56), 28 τιϑῃν εἀϊξοσβ 
τπΐηκ, νεῖς ἰ ποῖ ἴοσ ἴδε ρεπυΐπεὶν 
οδαπηίΐης τίηρ οὗ ἴῃς ννογάβ. 1 δὴγ οἂβε 

ἴς ἰδ Ὧπη δέει-Ππουρῃῖ, Ρτοῦδον (80 
Βαϊοη, Βαιιῃ, εἰς.) δάάεά ὃν πε δὐυΐδοῖ 
Βἰπιβεῖζ, ἰῃ οσγάδς ἴο ὑτίπρ οὐδὲ Βεῖς 
ψδδὶ ἰβ ὅτουρδι ουἱ ἰῃ χχίΐ. 9 ὃν ἴῃς εχ- 
ΡΙἰοὶς πιεπείοη οὗ τς ργορῃεῖβ, βίπος ἐχ. 
τ΄ μ.᾿Ιησοῦ αἰσπις ᾿νου]ὰ πιεᾶη ΟἈ τ βιΐδηδ 
ἴῃ ρεπεγαῖ. Τῆς ργεβεπος οὗ 9 ὅ-:ο Πεσς, 
Βοννενεσ, ἰ8 ποῖ πιοιϊνεά 88 δὲ χχίϊΐ. 8,9, 
νος ἰξ σΟπΊε8 ἰῃ πδίυγα!Υ δὲ {πε δπαὶὰ 
οὗ τὰς τενεϊδιιομβ δπὰ δῆες ἃ ἀϊβεϊηςς 
ΔΙἰ]υδίοη (χχίΐ. χ) ἴο ἴδς τενϑδ]ηρ δηρεὶ. 
Ηετε ἴῃς δηρεὶ οὗ τῆς βεοοηπά λέγει (αἱ 
1εδ81) ἢδ8 ποῖ θεξδη τηδηξοηδὰ βίης χν!ΐ. 
Ι1, 7, 15, ἀπά πο τϑᾶβϑοῃ αἱ 41] ἰ8 ρίνε 
ἔοσ τῆς δυρετβιϊ τίου ΤῊ δες ἴο ᾿ψοΥβὮΡ. 
Τῆς ρδββᾶρε ἰ8 ςεγίδι ηἷν ̓ οπαπηΐης, ὰῖ 
ῬτοῦΔΡΙν τηϊβρίδοςά (κε χνὶϊ!. 14, εἴς.). 
Οδη ἰτ βανα ογίσίηδιν ἰδίῃ αὲ ἴῃς επά 
οὗ χνίϊ., ψΠετε τῆς ΒΙεσορμδηὶ δηρεῖ ἰδ 
βρεακίηρ (οὔ. α18ο χνιΐ. σ7, τοογὰς οἵΓἨ Οοά 
δηὰ χίχ. 9 δὺ),), ϑυςἢ τεομηΐςαὶ ἀϊβίοοα- 
τἰίοηβ δπὰ ἀεγδηρεπιεηῖβ ἅτε ᾿ΟΓΠΊΟΩ 
ἐπουρἢ πο ῥγίπιϊεῖνε ᾿ἰτεγαῖυσε (οὐ πὶν 

ἔ χν. 3; (77). οὔ χνί. 7. 

Ἡἰδέονίςαὶ Νεῖν Τεσίανιεπέ, ὉρΡ. χχχῖχ. 
6γ6, 6οο). ΤὨς ράβεᾶξε πιυβὲ βανε Ὀεεῃ 
δῃϊ τε τὸ [18 ῥγεβεῆι βίϊε εἰϊμεσς Ὀγ δοςὶ- 
ἄξης οἵ πῖοσε ὑσορδθὶν ὃῪ ἃ βογῖρε Ψ 80 
βᾶνν ἴδαι τῇς βἰσα δ δβδυγαηςε ἰῇ χχί. 5, 
χχὶ!. 6 τεϊδιοὰ ῥγιπιδγὶν ἰὸ ἔυΐζυτε 1188 
ταῖμεσ ἴπδη τὸ ἱπάρτηεηι; ρεγθδρ5 δε αἷδὸ 
ἰοοῖ ἴῃς Άτβε λέγει ποῖ 88 ἃ ἀϊνίπς βαγίπρ 
(τ΄. χχὶ. 5) θυῖ 28 δπρεῖϊὶς (χχίὶ. 6, οἷ ἵ. 
1ΟΌ, 11, 19, ἀπά ποῖς οἡ χχίϊ. το), δηὰ 
βουσδι ἴο Βαιτηοπίβε τῇς βάτης ογάες 28. 
ἴῃ χῖν. 1:3 (ςοτηπιαπὰ το ὑτίτς, Ὀεδιτυάς, 
Δβϑενοσβης 6). ΟἸΠεγνβα 1-1ὸ 18 ἃ ὉΠΙῪ 
88 ἰϊ δβιληάβ. Τδε οῆδηρε οὗἉ δκἰιυδέοη ἱπ 
1-3, 4-10 ἀοε8β ποῖ ργονς ΔΥ οοπιδίπδίοῃ 
οὗ βουζοςβ; ἰξ ἰ8 βίπιρὶν δἀποῖβεσ οἵ ἴ8εὲ 
ἱποοηβεαυεποαβ δηὰ τγαπδίτοπβ ομάγας- 
{ετίβεὶς οὗ [Ὡς ψῃμοῖς ὈοοκΚ, ΤὩς πιαττίασε- 
ἰάεα οἵ 7, 8 ἰ8β ἃ ρῥεοϊεριὶς πε δῖος ἢ 
8 ποῖ ἀενεϊορεὰ εἰ! ἰαῖες (χχὶ.), ψ]Ὲ 
τλε δυρρεσ (9) ἰδ οἱἱυ τηεημοηεὰ το Ὀὲ 
ἁτορρεά---υη]εδ5 ἴδε ρτίτη νἱβίοῃ οὗ Σ7-21 
με ΨΏΙΘΝ οὐ, Οτεββιηδηπ᾽β ὕγεῤγμηρ ἀ. 
57.-7α. ἘΞξελκαίοίορίε, 136 {) 18 τηεᾶηὶ 
ο ὃς ἃ (οἱΪ το ἰξ (δο ϑαδαῖίεσ ἀπά ϑομὅῃ). 
Ομάρτεξ ΧΙΧ.--νεσ. τ. Ηδεγε οὐ 

ἰη ΝΟΤ. (αἴτες τῆς συΐη οὗ βίηῃεσα, ἃ8 Ῥδ. 
οἷν. 35) ἴῃς Πιυγρίοα! 8416] υὐλἢ οὗ ἴδε 
Ῥβδιίες απὰ βυηάρόρυς Ἰνοσβῆρ οοοῦγ. 
ἴῃ νν. 1, 3, ἀπά 6 ἰξ βιδπάβ 88 υδι.8] ἢγδξ, 
δη ἱηνοοδίοη - “Ῥγαωῖβε [48᾽; ὃδυῖ ἴῃ 
νος. 4 ἴξ ἰ8 γτεβροηδῖνθ, 248 ἰῃ 88. οἱν.-ν., 
οχν.-οχνίϊ. (ἰἢς Ἰαϊίες Ὀεΐηρ δυηρ δὲ τῆς 
Ῥάβδβονεσ; ο΄. Αρος. χίχ. 7). 

γετς. 2. ἔφθειρεν, 256 (Ὡς ὅτοι Βαῦγίοπ 
δὰ Ὀδεη ἀεπουποεά ἕο ἢεν ἀεργανίης 
ἰμθυεηος ὉΥῪ Ϊεγεπιίδῃ (1ϊ.} χχνιῖϊΐ. 25, 

ὄρος τὸ διε διαφθεῖρον 
πᾶσαν τὴν γῆν. ες ἱπηρδίίεπε οΥΥ οὗ 
νὶ. τὸ 88 πον δεεη δηβννεγοά. Οοά 
“848 ἀνεηρεά (ἢς δἱοοά (ἑ.«., {πε τηυτά τ) 
οἵ δΐβ βεσνδπίβ δὲ μεῖ μαπὰ ({.6., ου Βετ),᾽ἢ 
ἴδε ΧΧ τεπάεγίηρ (“.6.. ἰῃ 2 Κίηρδ ἴχ. 7, 
καὶ ἐκδικήσεις τ΄ ατα τῶν 
Κυρίου ἐκ χειρὸς ᾿Ιεἐζξάβελ) οὗ τε Ἡεῦ. 

ἰάϊοπι ΤῊΣ ΟἽ Ὀρϑ-Ξῖο εχᾶςϊ ρυπῖβῃ- 

τηδηϊ ἔσοπι ἃ τηυγάεγεσ. ὙΠ ἰάεα ἰδ δυδ- 
βίδηιτ δι δαὶ οὗ Ρβ. 850]. ἱν. 9, υἱῖῖ. 20- 
31. Α8 ἀληθ. καὶ δικ. ἅτε ἃ οπατγαςίοσίθβ- 



ε ἥτις " ἔφθειρε τὴν γῆν ἐν τῇ πορνείᾳ αὐτῆς, 
καὶ ' ἐξεδίκησε τὸ αἷμα τῶν δούλων αὐτοῦ ἐκ χειρὸς αὐτῆς. 

3. καὶ δεύτερον " εἴρηκαν, 
“Ἰλλληλουϊά - 

καὶ ὁ ' καπνὸς αὐτῆς ἀναβαίνει εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.᾽ 
4. καὶ "᾿ ἔπεσαν οἱ πρεσβύτεροι οἱ εἴκοσι τέσσαρες, καὶ τὰ 

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΏΑΝΝΟΥ 463 
ΓῚ ΣΈΟ ἴδει. 

χχχί! 4 
Ῥε. Ἰχαΐα. 

τέσσαρα ἴα, καὶ προσεκύνησαν τῷ θεῷ τῷ " καθημένῳ ἐπὶ τῷ θρόνῳ κὶ ἀοτίεεὶς 
λέγοντες, "“᾿Αμήν  ᾿Αλληλουῖά.᾽᾿ ς. 
ἐξῆλθε λέγουσα, 

“4 Αἰνεῖτε τῷ θεῷ " ἡμῶν πάντες οἱ " δοῦλοι αὐτοῦ, 

" οἱ φοβούμενοι αὐτὸν " οἱ μικροὶ καὶ οἱ μεγάλοι.᾿᾿ 
6. καὶ ἤκουσα ὡς φωνὴν “ ὄχλου πολλοῦ καὶ ὡς φωνὴν "ὑδάτων 

πολλῶν καὶ ὡς φωνὴν " βροντῶν ἰσχυρῶν, λέγοντες, 

, 
και 

““'Αλληλουῖά " 

ὅτι " ἐβασίλευσε Κύριος ὁ θεὸς ἡμῶν ὁ " παντοκράτωρ. 

ἴδια. χχχίν. 9-10. οΓ, Ναῆ. ἱ. 9. 
ο νἱϊ. 1:2, χχὶΐ. 2ο, Ετσοσω Ρα. Ἵονί. 48 (Ηεὺ.). 

13 (αἰνέσατε αὐτῷ, ἰς. οὗ “ ΗδΔ]16) 4 ἢ"); αἱν. 
τ, Ρβ. 50]. 1. 41. 
Εκεκ. ἱ. 24. 

τῷ ν. 8, 14. οὔ ἔογγ ᾧ. ΗἩεϊδίηρ, 63-64. 
"τ ΘΟ ΘΒΗΩι (δε τ, ἀἶον 19)} 

18 ἀαϊ. οοἿγ Βετε ἰἢ ΝΤ. 
8 Ῥε. χχίὶΐ. 23, σχχχν. 20; 8εὲ δῦονε χί. 1 

Ρέ (ὃν. 
γ, Υἱὶ. 14. 
χὶχ. 3), 
οἵ ραβδὶ 
ἀεΐσα 
πῖτἢ 0 
τδουκδι δν εἰ 

εχἰβιϊῃ 
τεβυΐι 
(Βυτίου, 
8ο, Β]485, 

59. 4). 
ΠῚ Ὑοα; 

χυϊϊϊ, 9, 
18, ΡΒ. 
εἶν. 35 

ὮΝ. 13, κα. νἱ. τ᾿ 
ᾳ Ἐς. ]ετ. χχ. 

ΣΦ Ῥα.᾿χχχῖν. ἱ, Ἴχχχν. 
Υ χίν. 2, 

καὶ " φωνὴ ἀπὸ τοῦ θρόνου 

χὶ. 18. αυδέες. :. 
Ἢ χἱὶ, 15, 17, Ρβ8. χοὶϊϊ., χον..χοὶχ. χὶ. 8. 

Δ λεγοντες (18 ἵν. τὴ Ο, πηΐη., Απάς, Τίς. (ΝῊ πιᾶσρ., ΑἹ., νν8., Β6.) [λεγοντων. 
ΑΡ, παιΐῃ., ρίξ., Απάβ, Ῥσνν μας, Τί, Ττ,, ΜΉ, Β'., ϑν.}. ᾿ 

εἰς! ἀτλρὶς ἐχργεββίοη ἔου "" δαυλίδδὶς,᾽" 
τ ἰδ ἵἱπ τῆς σοηΐεχε ταῖμεγ ἴπδη ἴῃ τς 
Ἰδῆσυάρε οὗ τῆς ραββαρε (ΕἸ 808], Κδολί, 
βδὰ Μεγεύλη. 1. α18, 110) τῃαὲ ννε τηυβὲ 
Βηὰ τς ἴπουρῃι οὗ αοἁ Ῥεΐπρ ββονῃ ἴο 
ὃε τῆς τεδὶ δηά σἰρῃίεουβ ϑανίουσ οὗ ἴδε 
βαίηῖβ ὈΥ Πἰβ ἱπβίοτοη οὗ ρυηίβῃπιεης θη 
τδεῖς Ρεγβεουΐοσβ. 

γεῖ. 4. Ἀπεῖ {πε ἰοὴξ ἱπιοσίυδε οὗ 
)υάρσπλεπιδβ οὐ (ἢς εαγίῃ, τη π ύτεροι 
δηὰ ζῷα (ἰποϊεπιλ!ν ἐπεπείσηι ἴῃ χί. 
16, χὶν. 3) τειάρρεασ Ὡροπ ἴδε βοεης, 
1πουρ ἕοτ ἴδε ἴδβὲ εἰπις, ἰο ἴδε ρασὶ ἰπ 
τις Ἑ“δοσυβ οἵ ργαῖδβε ονεσ Εοζης᾽β γσυΐη. 
ΤΒε οταάϊε-βοηρ οὗ ἴδε δυγε ἰ8β ἴδε 
ἄϊτρε οὗ οπιε. Τε ἀγάπια ποὺ σξηΐγεβ 
ΤΩΔΙΠΙΥ τουπά [πὰ οἰϊγ οἵἩ αοά, δηὰ ἰδς 
φΑιϊϊες το ρ 1 6- 5οθηοσυ οὗ ἰῃς Αροοδίγρβε 
(ἰν.-χὶ. χν. 5-χνὶ. 17) ρΡ45868 Αἰπιοβὲ ΒΟΥ 
ουἱ οὗ πἰέμι  νΑ μήν. τῆς ἱπίείαὶ (ἀπά 

ἱπιίεῖνε) τ8ὲ οὗἨ ἀμήν, δοοία! (4... 
ἵπῴβ ἱ. 36) 88 ννε]]} δβ [Ἰτυγρίςδὶ, ψϊο ἢ 

Ἐταν εἶν δββεηῖβ ἴο (ἢς ῥγεσθάϊηρ νγογάβ 
οὗ Δποῖδεσ βρϑᾶϊεσ. : 

ες. 5. Τῆε ΟἹΤ. εχργεββίοη ςεγυαμς 
9ΓΓ Οοἀά ἱπιριϊεὰ (Κ. 8. δο ) ποῖ εἰπιρίν 
ΤΩΘΙΩὈΟΙΒΒΪρΡ ἴῃ ἃ σοπηπιαηΥ οὗὁἨ Ὡς ἢ 
ἀσοά ἰβ Κίπρ, θυ δρεςῖδὶ ἀενοζίοῃ ἴο ἢὶβ 
δείνίος δηὰ ουδῃρ. [ἰ ννᾶ8 ποῖ δβϑοςὶ- 
δἰεὰ ἢ δὴν ἰάεα οὗ “βἰδνευ ἴο ἃ 
ἀϊνίης ἄεδβρος,"" υϊ τνῶβ οτἱ ψίπα! γ σοη- 

Βηεά ἰπ ἴῃς πιαὶπ ἰο τουδὶ δηὰ ρῥγίβεὶν 
ἔδταῦε8. (οἷ, '. 5) Ὡς ἢ πὰ ἃ βρεςΐδὶ ἰη- 
ἴεγεβὲ ἴῃ ῥχπλἶνα τγεϊϊρίοη δηὰ ὑν δῖος ἢ 
ΜΕΙΟ ποᾶσγ ἴο ἰῃἢς ροά οὗἩἉ ἴδε {τίρε οἵ 
πδῆοη. Ηδεπος, ἰπ ἴῃς Ὀτοδᾶος δηὰ ἰδίοσ 
βεῆβα οὗ ες ἰεγπὶ, [86 “Βενδπίβ οὗ 
αοά᾽" γε 41] τῆοβε ψῇᾷο [ἵνε ἴῃ ρίουβ 
ἔεασ οἵ δίπι, ἐ.6., γἱεἰάϊπς, Ὠἷπὶ Βοποὺς 
δηὰᾶ οδδάϊεποα. Ἰοδη, ργθ-οοουρίοὰ τἱτἢ 
)υάρπηεηιϊ, νίεννβ ἴῃς ΤΑ οὗ τῆς 1, ογὰ 85. 
οαυϊναϊεπί ῥγϑςις δ! (ο δῖ8 ἔδατ ; υπ]ῖκα 
ταοϑὲ δδΥΪγ ΟὨσιβείδη τυτίειβ, ῆο (1 
Ῥεῖει ἱ. Σ7, 18, εἰς.) σαγεί γ Ὀτίηρ ἴοτ- 
ννατὰ ἴῃς σοπηρ  ἐπιεπίδσυ εἰοπιεηὶ οὗ ἰονς. 
τον ἷγ οοπβάεπος γαῖμεσ τμδη τνᾶγτῃ ἱπεῖ- 
ΤΊΔΟΥ ἰΒ 118 Ῥγορβεῖβ ἰάεαὶ οἵ ἴῆς ΟὨσίβ- 
εἰαπ 1 τοννατάβ αοά. ϑ8ες Ὠ]ά, {ἰ]., ἵν.; 
Βατῃ. ἷν. στ; Ηεγπ. Μαμά. χ. τ, χὶϊ, 4, 6. 
ες. 6. 8 ἱπρεηϊουβῖίν δας αν κυν τά! 

Ρυποίυδῖεβ δέϊοσ " Η4]1ε]υ] ἢ, σοηπεοιίησ 
ὅτι κιτιλ., τ τῆς δυθβεαυςηῖ χι - 
--ὀἰβασίλενσε κιτιλ. Α Βυδ]ϊπιαϊεὰ νεῖ- 
βίοῃ οὗ τῆς οἷά νναϊομινογά ΚΥΡΙΟΣ ΑΥ- 
ΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕῪΣ ἩΜΩΝ νος μαά δεεη 
ἴῃ τα! γ᾽ ΟΤΥ οὗ ρίουβ [εἰν πὰ εβρεςοὶ- 
Δἰῖν οὗ τῆς Ῥῃαγίβεεβ (4.9᾽., Ῥβ8. 80]. χυἱὶ. 
Ι,2, 38, 51, ἱΐ. 34-36, ν. 2Ι, 22) ἀυγίηρ (Ὡς 
οοηδιςι ννἢ Ἐοπιδη ἀρρτεβδίοη. Τῆΐβ 
ἀϊνίπε ερὶ μαϊαπιῖυπὶ ἰ8 τῆς 1αϑὲ βοὴρ οὗ 
Ῥγαῖβε ἰη τῆς ἀροζαῖγρβε. Αἱ {πί8 ροῖΐπι 
4180 τς ντίτεσ γενοσίβ [ῸΓ ἃ τηοπιεηὶ (Ο. 
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Υ Ῥϑ, ἜΝΕ: 1. ᾿ χαίρωμεν καὶ ἀγαλλιῶμεν, 

«Μὲ Υ τῷ καὶ "δώσομεν τὴν δόξαν αὐτῷ - 

ΑΡτοϊδριίς, ὅτι "ἦλθεν ὁ " γάμος Τοῦ ἀρνίου, 

Ὁ χα. 5. ο, καὶ ἡ "γυνὴ αὐτοῦ ἡσμασο ἑαυτήν. 
«{ι1 39). 8. καὶ ἐδόθη αὐτῇ ἵνα “ἧ᾿ περιβάληται ὁ βύσσινον " λαμπρὸν 

Ἑς. χνυὶ. καθαρόν [: ' τὸ γὰρ βύσσινον τὰ " δικαιώματα τῶν ἁγίων ἐστίν]." 

φανι 5... 9. καὶ λέγει μοι, “ὁ Γράψον, 'Μακάριοι οἱ εἰς τὸ δεῖπνον τοῦ 
ἀιλοά γάμου τοῦ ἀρνίου " κεκλημένοι.᾿᾿ Καὶ λέγει μοι, ““' Οὗτοι οἱ λόγοι 

οἵ "ἶφι ᾿ ; ᾿ 

ἘΝ ἘΝ, Τ γας ἔβα ρει οἱ σάτα; ἱπερίμκά σε (5 ὅδεδ, ἐγ ΦΧ ΩΡ τ να τὰ ΓΝ τινες, 

τῆς [ἀπιῦ, αὔϑεης δίπος χνὶϊ. 14 ἔγοπι ἢἰ8 
Ῥαβεθ, δηὰ δϑβεης δραίη [1] χχὶ. 9. 

εἰ. 7. Α ρτοϊερεὶς δι]υϑίου ἴὸ τᾶς 
τί απηρμᾶπε Ὁ]188 88 ἃ πχαιτίασψε δεΐννεεη 
τὰς νἱοἰοτίουβ τηεβϑίδῃ πὰ ἢΐ8 ρεορὶε ος 
ἴδε πεν ]εγυβϑα] ἐπὶ (ςΓ. ΝοΐΖ, 331). Τῆς 
οοποδρύοη ἰβ ρει πιδγϊγ Ἂβοῃδιοϊορίοδὶ 
(Νν εἰπεὶ, Ρ. 137; οἱ. Μεοδίϊεα ου Εχοά. 
χίχ. 17) δηὰ ἰβ 80 επιρίογεά πεγεὲ. Τῆος 
ταλιτίαρσε- δν οἵ Οἢτίϑι ἀπὰ δἰβ σῃυτο ἰδ 
τε ἀδν οἵ ζι βεοοπὰ δάνεηι. ΤἼϊβ ἰδ 
τς ποῖος ἱπιϊπιαῖς δηὰ ἰοπάεσ δβρεοῖ οὗ 
τῆς αἀϊνίπε βασιλεία. Βυΐί, ἃ5 ἃ ἰγδάϊ- 
πίομαι ἔδδίυγε οἵ τῆς Οτίεηῖαὶ τὰν (1 6γα- 
πλΐαβ, 45 1.) ννδ8 ἴδ Ἂ Ῥοπειηεδηῖ οὗ [Π 8 
ἀείτγ'8 ννεδάϊηρ ὑπῈ] Πς τεϊυγηςὰ ἔγοπι 
νἱοἴοτγ (ἐ.6., αἴογ ναπαυϊδῃίηρ ἴῃς ἀατίκ- 
ἢ ε88 ἀπὰ οοἱἹὰ οἵ τῆς ννἱπιετ), τῇς τε] σίου 
Δρρ᾽ςδιίοα τυγῃβ ἤγεβὲ οὗ δὶ] ἴο τς ονεῖ- 
ἴῆτγονν οὗἨ πηεββία 8 ἴοεβ (κἰκ' τι {).-- 
ἀγαλλιῶμεν, δεῖ, 48 ἰπ τ Ῥεῖεν ἱ. 8 (οὐ 
Αδδοιῖ, έαέεεεαγίεα, 2,680). 

γες. 8. ““ὙΥἵεᾶ, 8386 ἰ8 (ῃ88 Ὀ66π) Ρεῖ- 
ταϊτεὰ τὸ »ὰ οπ᾽" (ἕος διδόναι ῥμε φ΄. 
χ, 5, Μαζί χ. 37), ερεχερεῖῖς οὗ ἧτοιμ. 
δαντήν (158. ᾿χί. ὩΣ Ῥὰ Ὁΐδευ δὶς ουϊτυπὶ 
δτανεπιὶ υἱ πιδίγοπδε, που ροπιραβίίουπι 
1.818 πηετειτὶςἰβ αηΐς (χνϊϊ. 4) ἀδβογιρῖαβ,᾽" 
τοῖ, [πῃ ἰἂς ἐοἸ]οννίηρς ρ'ο88 (86 ἀρονβὴ 

τς τᾶτε υ8ε οἵ δικαιώματα (5-- “" τἱρῃίεουβ 
ἀεςεά5᾽") ἰΒ ρᾶγα!!ε] εὰ Ὁγ Βαγ. ἱϊ. το ζὰ δικ. 
τῶν πατέρων) ἀπά ὈΥ Δη ἱποίάεπιδὶ ετ- 
Ρίογπιεηι οὗ ἴδε ϑιηᾷ. ἰπ π|8β βεῆβϑε ὉΥ 
Ῥαυὶ (βεε οἡ ἔξοτι. ν. 8). Μοσγδὶ ρυπῖν 
δηάᾶ δοιίνίτγ, ψνἰςἢ ἂς ἴῃς οοπάϊτοπ 5 οὗ 
ἔαΐυτε δηὰ ἢἤπδὶ 1188, ἀτε (48 ἱπ νἱΐ. 14, 
χίν. 4) ἀεβηςὰ 45 (ἢς ουΐοσοπιε οὗ δυπΊδη 
εοτὶ, αἰ πουρῇ οὗ οουγδε ἐμεῖς εχίβίεπος 
τααβί θὲ τοΐεσγεὰ το αοά (ἐδόθη), αηὰ {μεἰτ 
ϑυσοςδ8 ἴο ἰῆς αἱά οὗ (ΟἨἩτγίβε ([ος. οἐξ,) ; 
8ε6ὲ ου ἱ. 4-6. Ιρηλιυβ βία] ατῖν (Εῤλ. 
Χχ.) ἀεβογίδεβ ἰῃς βαὶ πὲβ 88 “ τοῦδε Ἂεπείγεῖν 
ἴῃ ἴδε οοπιτηδπάπιεηιϊβ οὗ ΟὨγίβε ̓ν. Τῆς 
οοππεχίοῃ οὗ Ἐπουρῆς ἰ8 ἴῃ ε βᾶπιε 45 ἴπδὲ 
ἰῃ Μδῖι. χχί. 43, χχίΐ. 2, 11-14. Ἐοὸσ 8 ὁ 

Δ. 46, ΧΟ Ι, χὶ. 2, χὶϊ. 7. ΑἸϑὸ 

8ες ἴδε ἔοπίαὶ ρδδβᾶρε ἔγοτῃ ϑοδδζ (οἰτεὰ 
ΌΥ αἰτὄτες, ἰΐ. σϑ4, 1:85) : ἰσχαάϊτυπὶ εβῖ, 
αυοά ορετὰ Ὀοηᾶ δὉ Βοπιΐπα δος ἰπ τυ πὰο 
βεταεῖα, βδπε ἱρβὶ υδβιῖβ ργεϊίοβα ἰπ πη ο 
110. 

Νες. 9. Τῆς βαίηΐβ δῖς (ες Βτίάς, Ὀὰὲ 
τ ἃ φορίθκίου ἱπενίταδ]ς ἤθη τς 

ε ἴνο οορῃδῖς 68, ρος γριῖς δῇ 
βυπορίίς (Μαῖι. απ α 8), ἅτε Ἴοπιδίπεὰ 
-τῖῆον ὅσα αἷβο ἴῃ συεβίβ δἱ τῆς νγεά- 
ἀΐϊπρ. (Τῆς 1188 οὗ τε πεχὶ ψοσ]ὰ ἰδ 
τεσηιεὰ “τῆς Βαηφαεῖ ᾽" ἴῃ ταῦδίηῖς τυτὶτ- 
ἴῃρβ, νος ἢ ἰηϊεγρτεὶ Εχοά. χχὶν. 1ΐ 45 
τθουρὰ ἴδε δἰρῃι οὗ αοά νγεγε τηεαὶ δηά 
ἀτγίηκ το ἴῃς ὈῬεδβοϊάεγβθ). {πὸ τς Οτεεὶς 
πόλις, ἴῃς οὨυτο ἰ8 ςοπιροδεὰ οὗ πηεπ|- 
Ὅοτα ἡγὯο ἅτε ἰάθα ΠΥ ἀϊδεϊησυ μος ἴτοτη 
δοτ, ᾽υδῖ ΔΒ 'π Επ. χχχνίϊϊ, τ [ἢ ς οοηρτερᾶ- 
ὕοη οἵ {δε τ ρῃέεουβ ἰδ εαυίναίεηι το ἰδ ς 
τὸν ]Ἰεγυδαίεη. ΝΒ ἴδε ἰάεα οὗ 7:9, 
“. Ῥιγκε Αδοιῆ, ἱν. 23 : ΤῇἭῖβ ψογὶὰ 18 
κε ἃ νεβεῖθυϊε Ὀείοσε ἴῃς ννοτἃ τὸ 
οοπὶς ; ργερᾶτε ἔπυβεῖ δὲ (πε νεβεϊθαϊα 
τῆλε του πιαγεϑὲ ὃς δάπιἰτιεὰ ἱπίο τῆς 
τρικλίνιον.---ἀληθ. εἰἴῆοῦ “ τεΆ] ᾿᾽ 8458 ορ- 
Ροβθὰ τὸ ξδποὶδι! δπὰ ἀεϊιβίνε σγενεὶδ- 
τίοπβ, οἵ (1 ἀληθ. -- ἀληθής) “ τἸγυδίννοσίἢν 
νογὰβ οἵ αοά" (Πλπ. ἰϊ. 9) επιρἢαβίβ- 
ἰῃρ ἴΒς ρτενίουβ Ὀεδιίειάε {πε , λέγει 

πνεῦμα χίν. 13). τὶ σίδΙΥ τῆς 
ψνογάβ (ϑες ἀρονεὴ σγανεῖν οοτγοδογαιεὰ 
411 τῆς ργεοεάϊηρ ἑῆγεαιβ δὰ ῥγοπηῖβεβ 
(τ. κνίϊ. σ7), ἀεδρίτε πεῖς ὁσς βίη Υ 
βίγαησε δηᾶὰ ἀουδίξαϊ Ἰοοκ. [ἐ ἰβ ἃ οοπι- 
τῶοη τοἰτογαιίοη ἰπ ἄροςο. (ς, τεβ'.), υπ- 
ἀετηΐηρ 28 ἴὲ ψεῖεὲ [ὃς β8ο᾽Ἕπη 
βίδιεπηεηὶβ οἵδ ρίνεη ραβϑϑᾶρθ. 966, 4.6.» 
Ηετπι. Μὲς, 1 4,“ τῆδὶ Οοἄ᾽ 8 πάππε τΔΥ 
ὃς γἱοήδεά, παῖ τη1|8 Ὀεδη τγενεαϊεά τὸ 
πες, ἔοτ (δες βᾶκε οὗ ἴβοβε Ψῆο γε οὗ 
ἀουδεία! πιϊπά, φυεβεοηίπρ ἴῃ τ εἰς Πεδγὶβ 
ΜΝ Βείδεῖ τπΐθ ἰΒ Βοὸ οὐ ποῖ. Τα]! ἴδ οπὶ ἴ 
8 811 ἴτὰς, τδδῖ πεσε ἰ8β ποιπίηρ ὃυὲ 
τυ ἰη τ, τδαὶ 411 18 βυτε δηὰ να] δηὰ 
ζουπάςά ". Ιη ϑαηπεά, [εγὰ8. ΒΑΌΌΙ 1ος- 



γποχιτ, 

, ν᾽ ἀληθινοὶ τοῦ θεοῦ 1 εἰσίν. 
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1ο. καὶ ἔπεσα ἔμπροσθεν τῶν ποδῶν πὸ (χχί!. ο), 
8ς. ποιή- 

αὐτοῦ προσκυνῆσαι αὐτῷ - καὶ λέγει μοι, ““ Ὅρα " μή σύνδουλός σης, τ. 
, 3 ν ΄-“ “σ΄ -: ᾿ ᾽ - Επυτ., σού εἶμι καὶ τῶν ἀδελφῶν σου τῶν " ἐχόντων τὴν μαρτυρίαν ᾿Ιησοῦ: Ρλαν. 

ο τῷ θεῷ προσκύνησον [- ἢ ἡ γὰρ μαρτυρία ᾿ἸΙησοῦ ἐστὶ τὸ πνεῦμα τῆς α ἀἶ.». 

προφητείας ].᾽᾽ 
1ι. καὶ εἶδον τὸν οὐρανὸν ἠνεῳγμένον, 

καὶ ἰδοὺ “ἵππος λευκός, 

ο σΟος. 
χὶν. 25. 

Ριύῦος. 
χἰΐ. 3. 

ᾳ ΟἹ. νὶ. 2 
ες ἕοσ 

ἰδησυδᾷα. 

1 Βουδββεὲ δηὰ Κύηπεοϊςς οπι. του θεουν, δι ἰζἦ τῆς ρταπηπιδεῖςαὶ Βαγβηθββ οὗ [Ὡς 
ἴεχὲ ἰ8 ἂἃπ ἱπβυρεγαῦϊς ἀϊ ησυ εν, ἴῃς βοϊ πο 18 το τεδά (Βεηρ., [υϑοδπη., Νν 8.) οἱ 
Ῥεΐοις αληθινοι (ἱτ Α, 4, 48, 8.). 

Βδηδῃ ἀδοίδγεβ, ν τ τεΐεσεπος ἰο δη. 
ΧΟΙ, τηδῖ ἃ ἴσὰς νοζὰ ἰ8 οῃς ψῖο ἢ μ48 
δε αἰγεδὰν γενεαϊεὰ ὃν ἀοά το ἴδε 
οουποῖ! οὗ ἰδε Πεᾶνϑην Ποβῖ. 

Ψεῖ, το. εν δ εϑοδδίοίορυ δἱ τμῖ8 
Ῥοΐπξ μδ8 πιυοῖ ἴἰο βᾶν οἱ ἴδε σεΐϊιγη οὗ 
πὲ ἔθη {τἰδεβ δηὰ {με ρεηοσγδίὶ γεδίογαιϊίοα 
οὗ Ζί[οπ᾽β οἰήϊάγεη ἴτοπὶ ἔογείβῃ ἰδ 8 
δυῖ ἴπεβε βρεου]διίοπβ νγεσε πδίυγα!γ οὗ 
πο ἰηΐεγεδὲ ἰο ἰῃς τεϊρίουβ στϊηὰ οὗ τῃς 
ΘΟ σίβείαπ ργορβεῖ. ἂβ δἰιβεσίο ἰδὲ 
σοτηστηδηᾷ τὸ ντίῖς Βα8 οοπὶς ἔσοπι ΟΠ σίβε, 
τῆς βεος ρεγδδρβ ἔπ πκ ἴπαὶ τπΐδ ἰη)υης- 
κίοῃ αἷδο Ῥγοςςεβ ἔγοτχ ἃ ἀϊνίης δυϊμογ 
(ΥΝ εἰθ8), Ὀυς δῖβ ρσταῖεζα! δπὰ τγενεγεηῖ 
δἰίεπιρὶ ἴο ρὰν αἀϊνίπε ποπιᾶρε το τς 
απρεΐμς ἐπέογῤγες (ο΄. χχὶϊ. 8) ἴδ βενεσεῖν 
τεδυκεά. Τὰς αὐἴδοτ᾽ ἱπίεπίοπ ἰδ ἴὸ 
δ δος ΔΩΥ ἰεπάσδπου ἴο ἴδ δηρεῖ- ννοσβὶρ 
τυ δὶς ἢ---( Βεῖμες ἃ 1 εν ϑῃ Ῥγδοῖίος οἵ 
ποῖ, τ΄ ΟΙεπι. ΑἹεχ. δϑέγονι. νὶ. 5, 41; 
τιἱρπιίοος οα Οοϊ. ἰϊ. 8; ἀπά [πεκεη, 4 
δ)--ωΗεἰά ἔος βοπιὶςὲ της ἐδβοϊπαιοὰ τς 
Αδίαϊίς οὔυσομοβ ποῖς δηὰ {πετο. [ἴ 
ἐνεῆ ἃ γζορδεῖ πεεᾶ ποὶ ον ἴο δῃ 
δηρεῖ, μον πῆς ἢ 1688 Δη ογάϊηδευ ΟΠ σὶβ- 
εἰ Α τςοπίεμηρογαεν ποῖς οὔ :δί8 

Ἰεπιὶς ἰβδ πεασὰά ἱπ Αβδο. 188. νἱῖ. 21 
ΟὨΒσίβεϊδηβ) : εἰ σεοϊάϊ ἴῃ ἔδοϊεπὶ πιεᾶσῃ, 

υἱὐ εὐπὶ (πε αηρείμς ἱμέεγῥγες, Μ᾿ὯΟ σοη- 
ἅἄυςῖϊβ ΙβΒαΐδῃ τὔσουρῇ ἴδε δδδνεῃβ) 
δάοταγεπι, πος δἰυϊε πῆς δηρεῖθθ, χυΐ τὴς 
ἰηβίγυεραῖ, βεὰ ἀϊχίτ τὶ πὸ δάογεβ πες 
δηρεῖυπη πος ἴπγοῆσπ. [πω Αβςο. [δβᾶ. 
ἀν αὶ ἰδ ληρεῖς οἰσεζοπς ἄνοπ γεῦι καθ 
δε βεὲσ ἔοσ οαδ]]ηρ δἰπὶ Τοτὰ : οὐκ ἐἣγὸ 
κύριος, ἀλλὰ σύνδουλός σού εἰμι. Τῆε 
τερειοη οὗ τῆ ΐ8 βεεπε {καῖ 8 4), ἄυς 
ἴο ἴδε Οτίεπιδὶ ἴονε οἵ ερμδεὶβ ὉῪ 
τεἀυρ!ἰςακίοη, ἰ8 εἰρηϊβοδηΐς ἴθ ἃ Ὀοοῖ 
ψἤεγα δημεῖβ βυνΆστα ϑ Ὅλη. ἰϊ. 11).-- 
ἡ γὰρ κιτιλι, “ἴογ τῆς εβιϊ ΠΟΩΥ οὗ 
τυϊτης88 οἵ (ἰ.6., Ὀοτὴς Ὁγ) 6βὺ8 ἰ8 ({.6., 
ςοηϑείταςς68) τε βρίτίε οὐ ργορῆθου ᾽". 
ὙΒὶθ ὑζοϑς τηγρίπαὶ Ἴοπητηεηΐ (8ες 
ἃῦονε) δβρεοϊβοδ!ν ἀεῆηςβ πε Ὀγείσεη 

ψὯο δΒοϊά τδς (εδεϊπιοην οὗ [εϑ0}8 848 Ῥοβ- 
ΒΕββοῖβ οὗ ρζορῃεῖίς ἱπβρίσαϊίοῃ. Τδς 
ἐεβεϊπηοην οὗ 76β08 18 ὑγροῖς! εἐαυίνα- 
Ἰεπὲ ἰο }εβιι8 τεϑεϊἐγίηρ (χχίϊ. 2ο). 1{18 τς 
8ε1-τενεἰδιίοη οὗ [εβι8 (Δοςογάϊηρ το ἰ. Σ, 
ἄυε υἱεϊπιαίεῖγ ἴο αοα) ννϑοΒ πιοόνεβ 
ἴδε ΟΠ γβείδλη ριορδεῖβι Ηδ ἔοστηβ δὲ 
οπος ἴπε ἱπιρυΐδε δἀπὰ βυδ᾽εςς οὗ δεῖς 
υζέογαπςοεβ (οὐ, ἰσηαϊ. Κορε. νι. ; ΕΡῤΆ. νὶ.). 
ὙΒς πιοῖϊνε δηὰ τηδίεσιδἰβ ἔοσ σεπυὶπα 
Ῥιόρδεου Τοπβίβι ἰῃ ἃ γεδάϊπεββ ἴο δ] ον 
ἴδε ϑρίστιε οὐ [6818 ἴο Ὀείηρ τπ6 χὰ ῖ οὗ 
Αοά δεΐοτε δε τηϊπὰ ἀπά σοπβοίεπος (ες. 
111. τ4, 22). ΤΒς ρ΄οββ ἔνε ςοπηςεοῖβ [ἢ 
ἃ ςεγίδίπ ννὰὺ τ τῷ θεῷ προσκύνησον. 
Βίποα δηροῖῖς δηᾶ πυπιᾶη ἰηδβρίσγδϊίοη 
Αἰἶκα βρείηρ ἔτοπι ἴδε ἀϊνίηςε υυἱέπεββ οὗ 
7εϑυβ, τπεγείοτε αοά δἷοπε, 48 118 υἱεὶ- 
ταῖς βοιζος, ἄδβεσνεβ τς τονόσοηος οὗ 
ἴῆοβε ποῦ πὶ ἱπβρίγαϊοη ἱσαργεββαδ. 
Τα ρῥζγεϑβερε οὗ ἴῃς ρτορδεῖβ 165 ἴῃ ἴῃς 
ἴλοϊ τῃδὲ ἅπῪ οπς οὗ ἴδεπὶ 8, 45 ΡῃΪο 
οαἰ]εὰ Αργάδπδτι, σύνδονλος τῶν ἀγγέλων. 
Απ δηρεὶ οἂῆ ἀο πο πῖοζὲ ἴπδη Ὀδᾶσ 
νυν τηε88 ἴο [ε8ι8. Ευσίπεγηηοσς, ἴδετς ἰδ 
8η ἱπιρ! οί ἀεβηϊκίοη οἵ [πε βρίτίε οὗ 
Ῥτοόρῆεον (χί. 7, εἴς.) ἴῃ 118 ὅπ] ρῆδβε δ8 
ἃ τενεϊαϊίοη οὗ εβ8ι8 ΟἸγίϑὲι. ἔνε τε 
Ο.Τ. ργορδεῖς Ὀοοκβ, τὰ νος ἢ τς 
Αροοδῖίγρβε οἰδίπιβ ἴο γϑηκ, ννεῖς ἱπβρίγεᾶ 
ὉΥ ἴδε βρίσί οὗ τῆς ῥγε-εχίϑίεης ΟὨγίδὲ 
(8βεε ου σ Ρεῖ. ἱ. τὶ; Βαγη. νυ. 6). Βυὲΐ 
πον, Υ δη δηίὶ-) εν δ δηὰ ὄνεη δπηιὶ- 
Ραρᾶπ ἰουςῆ, πο ογδοιΐασ οσ ργορβεῖςο 
ἱπδβρίγαϊίοη ἰβ αἱϊονεά ἰοὸ δε βεηυΐης 
ὉΠ|ε88 1 σοποδγηβ 9}|ε8ὺ8 0 ἰ8 ἴδ6 
ΟΒτίϑι. ϑυςῇ ἰβ τὰς ἰτἰυπρῃαπὶ ἀεβηϊ- 
οῃ οἵ τδῖμεσ τηδηϊξεβίο οὗ ἴπῸὸὶ πεν 
ΟὨτίβείδη ρσορῇεου. 

Ὗν. 11-21: ἃ βεοοῃηὰ νἱβίοῃ οὗἩἨ ἀοοπΊ, 
οὐ ἴῃς Βεβδβὲ δπὰ ἢί8β δ᾽] 1ε5 (1π ζ0181- 
τηεηῖ οὗ χίϊ. 5. Ὑμεῖς ἔαϊς (17-21) 
ζο!οννΒ ἃ ρῥγοοεβδίουη οὗ ἴδε δηρεῖις 
ἴτοορβ (11-16, οοπίγαδὲ ἴχ. 16 4). Τῆς 
ςοπηδχίοη οὗ τηϊ8 δηὰ τῆς ἐογεβοίηρ 
νοΐυπιο (7-9) 18 πιεάϊαιεὰ ὃγ τῃς ἰάοα ταὶ 



"ἀληθινός, 

1 δυὰ 
88. χἰὶὶ. 3 (ΧΧ). . 

ἐππςτίου οἱ δειιίεὶς κίης (Σ ϑδζω. υἱΐὶ, 20) 

τῆ πιαττίαρε οὗ τῃς ννᾶττίοσ-πλ}βδίδῃ (ςλ, 
Ἑη. ἰχ, 2; 4 Εδβὰά. χίϊ. 32, χίϊὶ. 38; Αρος. 
Βας. χχχίχ., χὶ., ἰχχ.) ςλπηοὶ ἴδίκς ρῥἷδος 1{{}} 
ὃς τεϊυγῃβ ἔγοτη νἱοίογυ (80 ἰῃ ἴδε πης8- 
ἰδηὶς ρβαὶπὶ χῖν.). Νον τπαὶ τῃς ρῥσεὶ!- 
ΤΑ ΠΆΤΥ πιονεϊηεηίβ οὗ ἴπε Ὁπαπν (χνὶ!. 
16, 17) τε ονεῖ, ἴδε ΒΟΙ͂Υ ννᾶγ οἵ χνίϊ. 14 
Ὀδερίηβ, νν δίς ἰ8 ἴο εηὰ ἱπ ἃ ἢ λδεν 
Ατπλρεδάοη. Ταῖς ρδεδᾶρε δηά τἢς 
βυῦδδεσιςεπί ογᾶοϊς οἵ χχ. 1-1ὸ γεργοάυος ἰῇ 
Ῥᾶγῖ ἃ πιεβϑίδηϊς ργορσταπηπὶς δοοογάϊηρ ἴὸ 
ΜΒΙΟΒ τῃς ἀοίογες Μεςοίαε (ςΓ, ΚΙἰαυδηετ: 
“"ε55. Ῥογείο! μηρεη ἃ. 7μἀ, Ῥοΐᾷας ἐπι 
Ζεϊίαϊἐεν ἀφεν Ταππαϊέση, τορος, 47 ἔ, ἀπὰ 
ΟΒδγῖεβ οὔ ρος. Βασ. χχνϊϊ. 1) ἂζε {οἷ- 
Ἰοννεὰ Ὁν πιεββία π᾿ Β τοΥαὶ δάνεπι οἡ δαγῃ 
{δετε βίκειοπεὰ ἴῃ ραγὶ ἔτοπι ϑαρ.χνη!. 4-25 
ἴο ἔουπά ἃ κίπράοπι οἵ (δε ͵υ8ῖ (.6., [δγδε] 
Ὑ80Ο δῖε γαϊβεὰ ἔος τὴηϊ8β ρυγροβεὲ. [βγδεὶ 
ϑυρρίαπίβ ἔοπιε 88 ἴῃς νοι] - ροννεσ 
(Βασ. χχχίχ). Ηεγ ρετγίοά οὗ βυρεγίογι Ὑ 
ΟΡεπΒ ἢ τῆς τευ ϊ]άϊηρ οὐ Τεγυβαίεπι 
δηὰ τς ἰεπιρῖς, δηὰ ςἷοδεβ υνἱῖἢ ἃ οσυδῆ- 
ἱπᾷ ἀείεαι οἵ αοὐ ἀπὰ Μαρορ, γῆο ἃζὲ 
1 Ὀγ ἂπ ἱποαγηδίε νἱ]αίη (“ ἄυχ υἱε- 
τοῦδ," χὶ.), θὰϊ τε ἤπαιγ ναπαυϊδηεὰ Ὁ 
ἴδε αἱὰ οὗἩ τη ἴδῃ ἐγίδεβ ψνῆο τεΐυγῃ ἴὸ 
ἐλκε ραζὶ ἴω τἰβ οἀπιραίρῃη. Ὀεδῖῆ δηὰ 
ϑαΐδη (πδη ἀγα δηηϊπι διε, δηα εἰογηδὶ 
δΙ188Β δηβυεβ. [{ἠπὸ Ῥδὰ] ἴῃ 1 Οοσ. χν. 
20 ἔ,, ]οδη πιοάϊβ 68 τπϊ8 βοβειηθ οὗ τγαάϊ- 
εἴοη ἔτγεεϊυ ἔος δίβ οὐ ΟἸτιβείδη επάβ. 
Ἧς ἱπιγοάυςοβ ἃ γα! ϑεῖς ἐχραπβίοπ οὗ 
486. πιεβδίδηίς ἂρὲ ἱπῖο ἴῆγες ρετγίοάβ: 
ω ἃ νἱςίοσυ οἵ πιεβαίδῃ (πιουπεεά, [κὸ 

Ιβῆπυ, οὐ ἃ Ψῃϊίς Βοῖβα ἔογ ἰἢς ἰδβὲ 
διε) ἀπά ἢίβ ἅγιοι (οἷ. χίν. 20) ονεῖς 
48ς Ὀεδᾶβι, {πὰ ἔδίβε ργορῆει, ἀπά τῆς 
Κίηχβ οὗ ἰῆε τννοτἅ, ψ8ο---ἂβ αἰτεδὰγ 
ποιςά---ἰυγῃ τπεῖς αεἰεπείοη το δε 8αϊπὲβ 
ἴτε σγυδῃίηρ Κοπὶς (11-21); (δ) ἀπ ὑη- 
ἀϊδιυγθεά τείρη οὐ Οἢγιβὲ ἀπά δί8 πιαγῖγτβ 
χχ. 1-6), ενίάεπεῖν ἰῃ Ραϊεβϑείπε ; (ε) ἴῃς 
ΠΑ] ἀεῖεδε οἵ ὅος δπά Μαρογρ, ντἢ 

ϑαίδη τμεὶγ ἱπβιϊψαϊοσ (χχ. πιτος ΤΠεετς 
͵8 1π||6 οὐ ποξῃίηρ βρεοίῆςδ!ν ΟἸτβείδη 
ἴπ Αἱ] τῆΐβ βεοιίοῃ περὶ Χχ. 4-6, οὔ. 
Χίχ. 13), Ὀὰι τῆς φεηοετζαδὶ βίγις Ῥείγαγβ τῆς 
δυο οὐ Ππαηά, ἀπὰ δεῖς 18 Ὧ0 τεᾶ- 
80 ἴο ΒΏΡΡΟΒΕ παὶ ἃ ]ενν 8} ϑοιγος ἴῃ 
ψΒοἷς οἵ ρατὲ (80 4.5΄., Νίβομεν, ϑαδαδιίεσ, 
ἂς αγε, Ννεγίαπά, ϑρίτία, νοῦ ϑοάδη) 
πιηάει!ε5 ἰ, Τῆς βεαύυεπος οὗ ἔδε Ρ88- 
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τΟῇ. οὐ χνΐ. γ, δ. ἰϊ. 45, 111. 221. (ωχΧ Χ). 
ἱ, 20). υἷι, 18. 

ΧΙΧ. 

καὶ ὁ καθήμενος ἐπ᾽ αὐτὸν "καλούμενος " πιστὸς καὶ 

καὶ " ἐν δικαιοσύνῃ κρίνει καὶ πολεμεῖ" 
12. οἱ δὲ " ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ φλὸξ πυρός, 

τ Ῥε. χονΐ. 13: (ποξοϊᾶ 

βαρε Ψ ἢ χνὶ. 13-16, 18-20 ἰβΒ ἄυε ἴο ἃ 
ςοτμπλοη ογοῖςε οὗ ἰτδάϊειοη, ταῖμες ἴδῃ 
[ο ΔηΥ ᾿ἰξεγάσυ βδοῦγος (ϑοβδὅη). [τ ἰβ ἃ 
Βοπιορεπεουβ ἤπαὶδ ντιτῖεπ ὃν ἴμε ῥγο- 
Ῥδεῖ, τῇ ἴεσπϑ οὗ ουὐττεηΐ ἐβομδιοίοσυ, ἴο 
τουπά οὔ τῆς ρῥτεάϊοιοηβ δὲ ννῃίοἢ μα δ 
αἰγελὰυ δίῃ Μογαϊ βίης ἰγαὶβ ἐσηεσρα 
δηγῖάδε ἴῃς τε] Ἰ5πὶ, Ὀυς [ἰ 18 ἱπηροββί Ὁ]ς ἴὸ 
εῈ βυσε ἴον ἔδγ [8ς ΠοΪς Ραββᾶζςε (ἰ.ἐ., 
11-21) τ᾿ 88 ἱπίεπάςά ἰο δε ἢ, ἷνε. 
ν. 11-16, πιεβδίδῃ δπὰ ἢὶβ ἔσοορβ οσ 

τεϊίπυς : ]εδὺ8 ἴο ἴδ τγεβοις (. ϑαε50Ν 
Αροπίϑίες, τ268 (). Ὑπε (ΟΠ ον ίηρ ἀς- 
δβογριίοη οὗ ἃ βεπιὶ-) υάϊςῖα], βοταὶ- τὰ ΠΣ ΓΥῪ 
Βεῖο ἰβ ραϊηιεά ἔγοπιὶ ραβδαρεβ ᾿ἶκε 1δὰ. 
χί. 3-5 (ψΒεσε πιεββίδῃ, ἰηβιεδὰ οὗ Ἰυάρ- 
ἴῃ. ΌΥ ἀρρεάσδαποεβ, ἀεοϊάεβ Ἔαυϊδοὶυ : 
πατάξει γῆν τῷ τοῦ στόματος 
αὐτοῦ : πἰβ Ὀγελίῃ βίαγβ ἰῃς πίςκεά: δῖ8 
Ἰοΐῃβ σε αἰγὶ δικ ὕνῃ ἀπά ἀληθείᾳ), 
ἴδε {Πεορῆδην οὗ ΗδΌ. [ἰϊ., ἀπὰ τῆς 5δη- 
ξυΐϊηλτυ Ρἱςίυγε οὗ Ὑδηνεδ τεζυγηὶπρ ἰπ 
τιυτρἢ ἴτοπὶ ἴῃς σᾶγπᾶρε ἰῃ [Ιἀυπγεα 
(ο΄. νεσ. 13 τε 184. [χη 0 1-6). Οπ τὰς 
οοππεχίοη οὗ τ ΐβ8 ςεἰεβεῖαὶ Εϊάεσ υἱτὰ 
τῆς Εἰάοτ ἰπ 2 Μᾶος. [ἰϊ., Ι΄ Νεβεὶς ἰπ 
Ζεῖίς. Κ᾽ αἰϊ. γΜέδς. τρο5, ΡΡ. 203. 
ες. τσ. ΤὭς πα τασν δπηςείοη οὗ ἴα 

τηεββίδῃ ᾽8 Κῆοννη ἐνεῃ ἴο ἴῃς ΡΠ οβορδὶς 
Ῥῃΐο, Ψμὸ (ἀφ ῥγαφιε. δέ ῥοέη. 15-20 
τεργεβεπῖβ Ὦϊπὶ ἱποϊἀθπιλ! ἢν ἃ8 καὶ 
στραταρχῶν καὶ πολεμῶν ἄνη. ΤΒε 
νἱοΐοτν οὗ τ ονεσ τῆς δλιῖδυ ἴοεβ 
οἵ αοά᾽Β Κίηράοπι πιεαπί τῆς ἐτίυτρΡἢ οὗ 
τὰς Κκιηράοπι, δοοογάϊηρ ἴο [εν ϑῃ δπὰ 
]ενβῃ ΟἸσίβείδῃ μορεβ; ὰϊ ονΐηρ ἴο 
τῆς ἱπογεδβεά βρίτί δ᾽ βαϊίοη οἵ τῆς Ἰδίζεσ, 
τηϊ8 παι οηδιίβες τἰτδάϊείοη νναδ [δῖ ἃ βίάε ὉῪ 
δἰάε ψ τ τς ννἱάες Βορε οὗἉ δὴ εἰεγηδὶ, 
υἀπίνετβαί Ἰυάρτηεπτ ὑροη ἀςεδά δηὰ ᾿ἰνίηρ. 
Τῆς Ιαἰξες νγᾶβ οὔ ρία!γ ἱπάερεηάςηϊ οἱ 
τῆς εδε]ϊεσ νίενν, νυν ἢ πλδάς ἴῃς οσυϊπιῖπα- 
ὕοη οὗ ρεονίάεηςε ἔος ἴβϑγαεὶ Ἷοῃβίβε ἰῷ 
ἴδς εἌγῆ]ν βυδ)]υρσαϊίοη οἵ πες ἔοεβ. Τῆς 
Ῥῖορδεῖ ]οῆη, Όγ ἀϊνίἀϊηρς αοά᾽ 5 ἴοεβ ἰηϊο 
ἴδε ὕννο οἰδββεβ οἵ οπιε δπὰ Ἐοπιεβ ἀς- 
ΒΊΣΓΟΥΟΙΒ, Ὀγεβεσνεβ ἴῃς δομαῖς ἐγδάϊ θη 
δηὰ αἷδο βηάβ τοοπὶ ἕο ἴες ἀορ δηά 
Μάαρος ἰγαάϊκίοη ἰδίεσ οῦ. 

Ἐσ. 12. διαδήματα πολλά, ὕες. δε 5 
πᾷ οἵ Κίηρβ (Ριοϊεπιν οὐ επίεσίηρ Απ- 
[τ Ῥυϊ νο ἀϊδάδπ)8 οἡ ἢϊ8 Βεδά, ἐμαὶ 
οἵ Ἐργρι πὰ τῃδι οἵ Αβδία, (τ Μαος. χί. 13); 



12---13. 

καὶ ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ “ διαδήματα “ ποχλά ' 

ἢ ἔχων " ὄνομα γεγραμμένον ὃ οὐδεὶς οἶδεν εἰ μὴ αὐτός " 
13. καὶ " περιβεβλημένος ἱμάτιον βεβαμμένον 1 " αἵματι" 

καὶ κέκληται τὸ ὄνομα αὐτοῦ, "““ Ὁ ΛΟΓΟΓ ΤΟΥ ΘΕΟΥ."᾽ 

Υ ΟΓ. οἱ ἰϊ. 17. : αὶ. οἵ. 10}. χχί, 8. 

1 βεβαμμενον (Α0, πιίη., Ατ., «ἀ 4.) 18 Ρτείεταδ!ς (0 ρεραμμεένον 
ἴδε σοπ]εοσζυγαὶ ογἰρίη οὗ τῃς νατίδπιβ περιρεραμμενον (δ 
μενον, εἴς.---Ἰ ΠΙΓΟἢ 18 ΡΓΟΌΔΟΙΪΥ ἃ οοτγαρτίοη οἵ ἱξ οσ ἄπε ἴὸ ἀϊπιορτα ΡΥ ννὶ 
μενον. 

φ΄. ἰὰε ἰεπ ρψοϊάεη ἀΐαάεπιβ οὗ τογαῖιν 
ἴῃ δποίεης Ερυρῖ). Οὔςς οτονηςεά νυν] 
τδοτηβ, [6818 ἰβΒ πον ἰηνεδβίεα υἱτἢ τῆοσε 
τη τογαὶ γδηΐς (οἷ. Βδσῃ. νἱὶ. ο, βεσα 
εβ0.8, οὔτε δοουγβεά, [8 δδοννη οτονηδὰ). 
Αβίοσῃ τῃοπδσοὮβ ὑγοσα δΌς ἢ τογδὶ ἰῃ- 

δἰ ψηΐα ννϑεη πεν εης ἰπίο δία (6.}΄., 2 
πη. ἰ. 10). 6808 [48 ἔδτ τῆογὰ ἴδῃ ἴῃ 8 
ἕομτ (οὗ ἃ ξοοά πᾶγηε, οὗ ἴῃς ἴανν, οὗ ἴδε 
Βίρᾷῃ ρῥεϊεβιίποοά, οἵ ἴῃς ἀϊνίης Κίηράοπι, 
Τατρ. 7εταβ. ου Ῥευϊ. χχχῖν.) 5. οἵ ἴῆτος 
(οπχϊτπεηρ ἴῃς Ετβ) νος ἢ ενν 188 ἐγαάϊτίοα 
δβοϊφηπεὰ ἰο Μοβεβ (8εςε Ρίγκε Αδοιῇ, ἱν. 
13, νί. 5; ]οβερῇ. Βεἰΐ. ἱ. 2, 8, ρσορῃεῖί, 
Ρτίεβεγ, δηά στοαὶ δοπουτβ). ---- ὄνομα 
κτιλ., οὐ. Ερ. [υρᾶ., ““ΨΠεη Αἰίαΐαβ 
ΜᾺ8 ρίαςεδ οὐ ἴδε ἰτοπ βεᾶὶ δηὰ ἴδε 
ἔστηεβ τοβϑε ἔἴγοπιὶ πὶβ δυγηίηρ Ὀοᾶγ, Πα 
8 αϑκεά, "δαὶ πᾶτὴης δὰβ ἀοάν᾽ 
“(οά;᾽ ἢς δηβννεσεῖ, "ἢλ8β ποὶ ἃ ΠΑπΊῈ 88 
τολῃ 48." Οοηίταβεὲ ὃ οὐδεὶς κιτιλ., 
σῖῖ Μαῖὶ. χὶ. 27. Τῆς ελι]εῦ τνογάβ, 
πιστ. κι ἀληθ., ἅτε ἃ ἀεβοσίριίοη οὗ ἴδε 
ταεβϑίαῃ 5 ομαγδοίεσ δηᾶ {πποιίοη, γαῖδεσ 
τη ἃ εἰς. Αἱ τἰΐβ ἀενᾶς, νυ ἢ ἰδ {πὰ 
ΟὨΪΥ ἐνεηξ ἰπ τς Αροοσδῖγρβε δῖ 11 οοσ- 
τεϑροηάϊηρ ἴο ἴῃς βεοοπά δάνεηι (ϊ. 7), 
τῆς πηεββία 8 ὑυάϊοίϊα! Ῥόννεσ ἰ8β ῥγαςιὶ - 
ΟΔΙῪ τεϑβιγιοιεὰ τὸ τς εχίεγπδὶ ἡγοῦ οὗ 
οτυβδίης ἴδε ἴδϑὲ ραᾶρϑπ ορροβίτίοη ἴο 
(οὐ βοδυβε ου εασῖῃ ; [ἃ Ὀδοοτδ8 ᾿μοσγείοσα 
ἰτηοβὶ σα] ταγυ. Τῆς ἀϊνίης σοπηπιαπάδης 
οὗ ἰῇς βαϊπίβ ἰ8 “(8 ζυ] δηά ἔτὰς,᾽ 45 ἢς 
Ἰογαῖν Ἄχεουῖεβ {πε ἀϊνίπε ρυγροβε δηὰ 
ἴδυϑ ἐχῃὶ 8 βάεἰν το τς ἱπίεγεϑίβ οὗ 
ἴδε ἔαϊ!. ὙΤῆδ βεηβε τσγεπιαίηβ πη- 
οπδηρεά, ψμεῖμες δε ὑνοὸ δάϊεςιίνεβ ἂτὰ 
ΤΔΚεῦ 88 ΒΥΠΟΏΥΤΩΒ, οἵ ἀληθ. θθ!ετιοὰ ἰ 
οοκδβίοπαὶ πιεδηΐηρ οὗ “τεδ] ". Ἐνεη ἴῃ 
ἴδς Ιαεἴες οα86, ἴο Ὀε τεᾶὶ νου] πιεᾶη ἴὸ 
Ὀς ττυβονοσίδυ. 

νει. 13. “ διρ ἴῃ δΙοοά" ({.6., [86 
ὈΙιοοὰ οἵ ἰδ 0658) : ἔτοτ ἴδ “ στιτηβοηεὰ 
Ἑατταθηίβ᾽᾽ οὗ Ὑδῆνεδ ἴῃ [8ἃ. ἱχίϊϊ. ; 4: 
αἶβο νεῖ. 16 τ “1 πᾶνε ἰτοάάεη τς 
νπο-ρτεββ.. . . σελ, 1 ττοὰ τπεπὶ ἴῃ 
ταΐης δῆρεῖ (κατεπάτησα αὐτοὺς ἐν θυμῷ 
μον), ἀπά ἱγαπιρὶεὰ ἔπαπὶ ἰπ ΠΥ ἔυγΥ,᾽} 
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τς, 
ἃ Ατί. τί τ ὑτεά, ἱγγες. δίϊεσ ὄνομα (8 νἱ, 8, νἱϊϊ. τσ, οἷς). 

(Ηοειί, ϑιυνεῖε)--- 
) ἐρραμενον, ρεραντισ- 

γεγραμ- 

εἰς. Αἀά Ταῖς. Ραϊεβϑί. ου ὅδη. χὶϊχ. σσ, 
“ον Ὀεδυΐδουβ ἰΒ ἴδε Κίηρ Μεββίδῃ 
Βίπάϊηρ ΒΒ ἰοἱπ8 δπὰ ροίηρ ἰογίξ ἰο ννᾶσ 
ἃραϊπϑὶ ἴ6πὶ τπδὶ Παῖς Πίπι, δ6 111} βίαν 
Κίηρβ τ ῥείποςβ, ἀπὰ πιᾶκα τὰς τίνοτβ 
τεὰ ννἱτἢ πε Ὀἱοοά οὗ τμεὶν 8]αίη, δπὰ πἰβ 
8115 ννδίτς νυ ἰδ δὶ οὗἩ ἔδπεὶγ ταῖσιν 
οπαβ, ἢΐδβ εηῖ8 1 Ὀς ἀρρεά ἴῃ 
δ]οοά, ἀπά Ὦς Εἰτηβεῖ ἢ κα ἴῃ ῥαΐος οὗ τς 
ΜΠΘ-Ρτοβ8.᾽᾽ ὙὍῆε Ββεοῖεὶ πᾶπα ἀδηοίεβ 
διίδ βιιρεγίογί ἐν το 411 ἀρρεβῖβ; 1 ἰη ἀϊςδιας 
τῆαις [ῃ6 αν! ἀπά ρυπιῖνε νίρους οὗἩ Π΄5 
επίεγρείβα πιδᾶς Πίπὶ ἱπιρεγνίουβ ἴο ὑμ6 
ἱηνοοδίίοπβ οὗ πιεῆ. Ὑδὶβ ἴβΒ ἢ0 1οροβ 
ΨῸ ἄννε}}8 διποηρ πε ἴο γίνε ἰἰρδὶ 
δηὰ [ἰ{π; ἰτ ἰδ ἃ βίεσῃ, πη! δῆς, ἤρατε 
οὗ νεηρεᾶπος αδιἰδοκίηρ τδε σεδε] ἴοι. 
Ηξεπος δῖ πδπΊε 18 πιγβίογίουβ; ἴοσ “τῆς 
ἰδεπείεν, οσ δὲ ἰεαϑὲ ἐπε οἷοβε οοπηςοιίοη 
ὈῬεῖννθδη ἃ της δηά ἰΐβ πᾶστηθ, ποῖ οὐ 
ταλῖεθ ἴε υἱΐεταηος οὗἩὨ ἃ ΠΟΙ πάπα δῃ 
ἱηνοοδίίοη ννΐοἢ ἰηβυγεβ ἴπς δοῖυδὶ ῥσε- 
βεπος οὗ ἴδε ἀεἰτγ ἱηνοίκεά, ἰξ 4180 τηδίςεβ 
ἴδε ΒΟΙ͂Υ πᾶπιε ἴοο βδοζεὰά ἴοσ ςοπηπιοηῃ 
086 ΟΥ ΘΝΘΠ [ῸΓ υ86 δὲ 411" (] ἐνοῃβ᾽ 
Ἱπίγοά. Ηἰδέ. Κεϊὲρ. 361. ὙὍδα ραββᾶρε 
τεῆεςοιβ σεγίαϊῃ ρῃλ8ε8 οἵ ἰδίεσ πιοββίδηϊς 
Ῥεῖ εΓ η΄ Ἰυἀδίδηι, νΒϊσἢ μδά θεεη εἰηρεὰ 
ΌΥ ἴῃς Βαδγιοπίαπ πιγῖὰ οὗ Μαγάικ, 
ἘΔ᾽5 νἱοϊοτίουβ βοὴ, ἴοὸ Ψψδοπὶ ἀϊνίης 
δυϊδβογιν ψν48 επίγυβιεά. Μασγάυκ᾽β {τί- 
ὈΠΊΡΕ νγ48 ἐχρίδίπεὰ ὃν Βαδυ]οπίδη ἐῃεο- 
Ἰορίδηβ 88 οδυβεὰ ὃγ ἴῃς ἰγαηβϑίδογεηςς ἴὸ 
δὶπὶ οὗἩ ἴδε ἀϊνίπε Νάπιε (8ο Μίοδδεῖ, 
Επῃ. ᾿χίχ. 14). 13 ὁ πιδῦ ὃς ἃ Ϊοβαηηΐπα 
ἴοββ ὕροη ἴδε ππκπονῃ πάσης Οὗ νεζ. 12 
ς7. ῬΏΙ]. 11. 9, το), υὑπάες τς ἱπήπεπος 
οὗ ραββαρεδ ἴἶκε Ἡςῦ. ἵν. 15, 88ρ. χνὶϊἱ. 
(“" ΤΕῖης 411- ρονγεγα! Ιοροβ ἰεαρὶ ἔσγομι 
Βεανε ουΐ οὗ ἴῃς τογδὶ τβγοῆς, 88 ἃ 
δβίετῃ νναισίοσ ἰηΐο τῆς πιίάβι οὗ ἴῃς 
ἀοοτηςεὰ ἰΔηά, Ὀελτίης ἴδε βῃδγρ βινοσὰ οὗ 
ΤΕΐπα υπέεϊρηεὰ Πσοπιπιαπάπιεηιϊ ᾽)), δηὰ 
ἙἘποοΣ χο. 38 (εῤ. ποψενεῖ Βεεσ, αὐ ἰοε.). 
--κέκληται, ρετί. οὗ εχίβιίηρ βίδίς, "τὰς 
δβὲ δοϊίοῃ οὗ ψνοἢ ἰξ 8 τ 6 ταβυὲ θείη 
εἴς ουἕ οὗ τουρδε᾽" (Βυτίου, 75). Πτπ6 
ἃῦονε ἐχρδηδίίοη οὗ δε τηγβίογίουβ πάπα 
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15. 

γεγραμμένον, 
ΓΝετ. ἃ. 
ε Ἑτοπι Ἶ 

Ὅκδω. ἰχ. 25; δε ὶ. τό, ἰΐ, 12. 
το, 2γῖ. ἐ 8. ἅϊ, χίΐ. 45. 
ΞΞ “ συγοσά-δεἶι " (ϑρί{18). 

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΙΧ. 

14. καὶ τὰ " στρατεύματα τὰ ἐν τῷ οὐρανῷ “ ἠκολούθει αὐτῷ ἐφ᾽ 
δἵπποις λευκοῖς, 

“ ἐνδεδυμένοι ΄ βύσσινον λευκὸν καὶ καθαρόν. 
καὶ ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ ἐκπορεύεται " ῥομφαία ὀξεῖα, ἵνα 

ἐν αὐτῇ " πατάξῃ τὰ ἔθνη - 
καὶ αὐτὸς ' ποιμανεῖ αὐτοὺς ἐν ῥάβδῳ σιδηρᾷ 
καὶ αὐτὸς πατεῖ " τὴν ληνὸν ' τοῦ οἴνου τοῦ θυμοῦ τῆς ὀργῆς 

τοῦ θεοῦ τοῦ παντοκράτορος. 

16. καὶ ἔχει ἐπὶ τὸ ἱμάτιον ' καὶ ἐπὶ τὸν " μηρὸν αὐτοῦ ὄνομα 

“5 ΒΑΟΙΛΕΥΟ ΒΑΟΙΛΕΩΝ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΟ ΚΥΡΙΩΝ "᾿. 

8 168. χὶ. 4, (φυοιϊοά Ρε. 50]. χνυίϊ. 39), Εα. ἰχὶϊ. 2, ψ. 
κ χίν. 20, 1υἀ. ἐδ. 13. ὶ 

Ὦ Κνρ. κνρ. ἃ Βαυγουΐδῃ 
1 χὶν. το, Ὶ τὸ ἄπ. λέγ. ΝΙΤ.; 

4 Ἐϑά. χὶϊὶ. 

ἐξ οἱ Ματάπς,  χνὶ!, τὰν α Τὸ, ΝΙ, τϑ. 

ΤᾺ οπὶ. ὅπι τὸ ιματιον καὶ (5. κε “τη Οἡ μαστηδηῖδ ΨὨΪΟΒ γεῖε οα δῖδ 
τϊχῃ᾽}). ΜΝ ΙΒ. οοη). ἐπὶ τὸν ἵππον. Οὐ. Ε. Βὶ., 2517. 

Ῥεοογτγεςῖ, ἴδε δυςβοτ᾽ 8 ἰάδα ννὰβ ενϊ Ἐπ Εν 
οτροιίεη οἵ ἱρηῃογεᾶ Ὁγ βοπὶς ἰδῖεσ εἀϊϊοσς 
οζ ςοργίϑιε οὗ ἴδε ]οπαπηίης βοβοοὶ, γῇο 
ἰπβεγῖςά (8 ρίοββ ἰῃ ογάεσγ ἴὸ οἷδᾶσ ὕὮὃὉ 
1τ8ς οὔβουτε ταίθγεπος, δπὰ δὶ ἴδε βαπια 
πις ἴο την ἔοτιναγά τῆς ᾿γαπβοεηάθης 
δῆς εἶν ἀρργορείδιεά ὃὉγ τπδὲ βοῇοοί 
ἔοτ ΟὨτίβε ἱπ ἃ ρβοϊῆς πὰ γεϊρίουβ βεῆβϑε 
(ϑο πεαῖγν 411 ογιεῖσδὶ εἀϊτοτβ)ὶ. [ἢ ἂπῪ 
οδβε ἴδε ἴννο οοποεριίοηβ οὗ ἴῆε Αροοδ- 
ἸΙγρϑε δηὰ τῆς Εουζίῃ ροβραὶ μᾶνς {{π||Ὸ 
οἵ ποιδίηρ ἱπ ςοπιπιοη ὄχοερῖ πε ᾿νογά. 
Βυξ τε ἱπιτοάδυςτίοη οὗἩ (πὶ8 Δρράσγεηιν 
ἱΠορίοαὶ ϑεφυεηςες Ὀείννεεη 1:2 ἂπὰ 13 
ταῖς Ὅε )υβιϊδεὰ ἴῃ ρατὶ ὃν Ε. Β. ὃ. 
94, “1 δπὶ ἢς [Βδὲ οοπιεῖῃ ἑογιῃ, δάνδης- 
ἰῆχ, Βοβε πᾶπὶς ἰβ ὑπκπονπη; 1 ἂπὶ 
Ὑεβιεγάαυ, πὰ ὅ:εσ οὗ τ} οη5Β οὗ γεᾶγβ 
18 ΤΥ πᾶπηε᾽. Τῆς δρρὶ!ςαιίοη οὗ βυςἢ 
Ἐ1|68 τὸ [ε808 οογίδι ΠΥ ρίνεβ [πε ἱπιρτεβ- 
δίοῃ τδδὲ ἴπεθε Πίσῃ, ποπουγαῦϊς ρῥτθάϊ- 
᾿αῖεβ ἅγε “ποῖ γεῖ Ἰοϊπεὰ τὸ δίβ βεσβοῃ 
ἢ ΔΩ ἱπιίγίηδὶς ἀπά Ὄβϑοπίδὶ ὑπιτν 
(Βαυτ) ; ἴδεν γε γαῖπεσ ἄυς ἴο τῆς ἐξεϊ!ηρ 
ἴδδι "ΟΠ γῖβὲ πηυβὲ πᾶνε ἃ ροβίξ[ίοῃ δάε- 
αυδῖςε ἴο ἴῃς στεδῖ Ἐχρεοίδιοπβ σοποεζη- 
ἱηρ τῆς ἰα5ὲ τπίηρβ, οὗ νδϊςῃ ἢς ἰ8 τῇς 
«ςδιεῖ βυδήεοι", Βυῖ {πεῖν ἱπεγοδυςείοη 18 
ἄυς ἴο {πε 5βεπιὶ- τὶ βιαπίβεά πχεβϑίδηις 
ςοποκριίοηβ ἀπά τἢς ἀϊνίης ςλϊεροτίεβ ΌῪ 
ὙΠ ἢ τη6 νυτί το ἰ8. αἰτεπιριίηρ ἴο ἰηΐετ- 
Ῥτεῖ ἢϊ8 ἐχρεσίξησα οὗ [εβιι8. Βδοϊκυνασάβ 
δηὰ [οτιναγάβ, Δ8 ργε- εχίβέεης δηὰ ἕχζαγε, 
18ε τεάδεπιεσ ἰβ πιλρηϊβεὰ ἔος ἕῆς ργο- 
ῬδεῖΒ σοπβοϊουδηςββ. 
ες. 15. αὐτός--ΤῊς νἱςοίοτγ οὗ τῆς 

τη οϑϑδἢ ἷ8 βίηρίε-Βαπάεα (“1 πᾶνς ἔγοά- 
ἄξεη ἴδε νυΐπε-ρσεββ δίοης ᾽᾿); ς΄ ου νεζ. 13, 
δηὰ 88Ρ. χνϊὶ. 22, Ρβ. 80]. χνίΐ. 24-27, 

ψ πεῖς ἴῃς τψνοτὰ οὗ πιεβδίδῃ᾽ 5 πιουτὰ ἰδ 
τῆς βοὶς ψεᾶροῦ οὗ δἰβ νἱοίοσυ (δη 
Ἰσαπίδπ τουςἢ 88 ἰῃ 5. Β. Ε. ἰν. Ρ. ᾿ἰχχνὶϊ. 
ξ,, τὰς ἀὐεπαυεδίπς Ἔχοοΐεπος οὗ Ζοτσο- 
δβῖεσ ἰ8 παῖ ἢίβ οδίεἴ ᾿ψεᾶρο ἰ8 βρίσιτυδὶ, 
ἐνδ., ἰὰς νογά οἵὐ ῥγαγε). Τῆὶβ ἤπε 
ἰάεα, τδίκεπ οτί ρίηδ!ν ἔγοσῃ ἰβαΐδἢ, νγὰβ τε- 
ΡῬτεοάυςσεά, παῖυγα! ν πῃ ἃ τποσε οὗ [εβ8 
τεοδ] βιὶς βαρε, Ὀγ ἴῃς γα δ]8 ννβο δρρ] θεὰ 
ἐξ το Μοβεβ δὲ Εχοά. ἱΐϊ. τεσ (ΟὉἴεη). ΑἸεχ. 
δέγομ. ἷ. 23), δἀπὰ ὉγΥ Δροςδιυρίβίβ (2 
ΤΉ. ἱΐ. 8; Αρ. Βας. χχχνὶ. ζ,, 1111. ἢ. 4 
Ἐδά. χ. ὅο ἔ,, ἀπά πεσε) νῇο δβδβίριε δῃ 
ἃοῖίνε τόϊε ἴο τῇς πηεβϑίδῃ ἴῃ τῆς ]Ἰδιΐες 
ἄδλγβ. ὙΤδε πιεαπίπρ οὗ ἴῃς βυνογά-δυτηδοὶ 
ἰ8 ται “τῆς ψῃοῖς ςουπδεῖ οὗ ἀοά ἰδ 
ΔοσοτΡ ἰβμοὰ ὉΥ }εϑὺ8 88 ἃ βίετη ᾿υάρ- 
τηδηΐ νη ταβίβεϊεθββ ρονγεσ " (αι). 
Τδυβ τς ἢπαὶ τουῖ οὗ ἐδε ἀενὶϊ, δητὶς!- 
Ῥαιεά ἰῃ χίϊ. 12, ἰ8β οατεοὰ ουαἱ (1.)} Ὁγ τε 
ονετίῆτον οὗ πί8 βυιδοτγάϊπαϊςεβ (πηεπιϊοηςὰ 
ἴῃ οἈ. χὶ!!.)} μεῖς, ἀπά ἐβεη (11.) ὃν πίβ 
ονῃ ἀείεδι β- 10), αἰτπουρἢ ἰπ δηϊβῃίης 
τῆς ἴοτβο οἱ Ἵοἢ. χίϊ. (Βουββεῦ) ἴδε ρτο- 
Ῥδεὶ οπαγαςιεγίβιί δι ν 848 τεοουγβα ἴὸ 
τηδίοσία]8 ἄγαννῃ ἔγοπι ἀϊβετεηι ογοῖεδ 
οὗ ουτγεηΐϊ πιεδβϑίδηὶς ἰγδάϊίοη. 
ες. τό. “Απὰ ου δίβ ραγπηεηΐξ δηὰ 

((.5.» ἐνεπ) ὕροῦ δἰβ τδίρἢ ᾽" ; οπ ἴδαὶ 
μὰ οὗ τδε τοῦς Ἴςονεσίπρ δἰ (ρα, μα 
8 ἃ [{τ|6 οὗ Βοποὺσς υτἱϊεπ. ϑόπλς 

Οτεεῖς δἰδίυεβ ἀρρεᾶσ ἴο πᾶνε μδά ἃ 
Ὡᾶτης τι τε τδυ8 ὑροη ἴδε [πὶρἢ (Οἱσεσο 
τηθητίοηβ οης οὗ Αροἱἱο πιδεκεά ἴῃ 5π|8]} 
ἰϊνες Ἰεϊίεσβ, Κόγγ. ἱν. 43). Μεβδίδῃ, 
ἯΚε πιδὴγν οὗ ἴῃς Αββυτίδπ πιοπᾶσοῖδ, 
Ὀεᾶγβ ἃ ἀουδίε πᾶς. Κὶηρ οἵ λίηρς, ἃ 
Ῥετείδη (2Ἐβοῃ. Ῥεγϑ, 24; Ἐστᾶ νυἹῖ. 12) 
δηά Ῥαγμίδη εἰἰ|6 οὗ τογαῖτγ, νυ ῖο ἢ ἴῃ 
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τ. Καὶ εἶδον " ἕνα ἄγγελον ἑστῶτα ἐν τῷ ἡλίῳ - καὶ ἔκραξε φωνῇ ο ΗΝ 

μεγάλῃ λέγων πᾶσι τοῖς " ὀρνέοις τοῖς πετομένοις ἐν μεσουρανήματι, 
βυῃ ἴῃ 

“Δεῦτε συνάχθητε εἰς τὸ δεῖπνον τὸ μέγα τοῦ Θεοῦ, 18. Αες. 18. 

ἵνα «φάγητε σάρκας βασιλέων καὶ σάρκας 
σάρκας - ἰσχυρῶν καὶ σάρκας ἵππων καὶ τῶν καθημένων ἐπ᾽ αὐτῶν καὶ ᾿ ΟΣ ὁὰ 

ἦν. 18. 
ιἱλιάρχων καὶ ν χνηΐ. 2. χιλιάρχ' Ῥανῇ : 

σάρκας πάντων "ἐλευθέρων τὲ καὶ δούλων καὶ μικρῶν καὶ μεγάλων.᾽᾿ « χῇϊ, τ6. 

19. καὶ εἶδον τὸ ᾿θηρίον καὶ τοὺς " βασιλεῖς τῆς γῆς καὶ τὰ α ἀνῇ, ἴδ, 

στρατεύματα αὐτῶν συνηγμένα ποιῆσαι “τὸν πόλεμον μετὰ τοῦν Κεΐ, τὶ 
καθημένου ἐπὶ τοῦ ἵππου, καὶ μετὰ τοῦ στρατεύματος αὐτοῦ. 
καὶ " ἐπιάσθη τὸ θηρίον, καὶ μετ᾽ αὐτοῦ "ὁ ψευδοπροφήτης 
ὁ ̓  ποιήσας τὰ σημεῖα ᾽ ἐνώπιον αὐτοῦ, ἐν οἷς ἐπλάνησε τοὺς λαβόντας 

τὸ χάραγμα τοῦ θηρίου καὶ τοὺς προσκυνοῦντας τῇ εἰκόνι αὐτοῦ" 

χἰϊί. σ. 

'ϊ.. 2. 

20. (πε Βα] 

ζῶντες ἐβλήθησαν οἱ δύο εἰς τὴν "λίμνην τοῦ " πυρὸς τῆς καιομένης ΠΥ ΝΣ 

186 Αροσδῖγρβε ἰ8 (π6 ρῥσεσοραῖϊνε οὗ 
τ θββίδἢ 828 (ἢ ἔπιῈ ΕτΊΡοτΟΣ 88 Δρ- 
ΡΙΙεά το Μαζγάυιϊκ 28 τε σοπηυεῖος οὗ 
οδδοβ δηά (ἢς δεδιζεσ οὗ 411 εασί]γ τηοη- 
Διο δ (οὐ. Ζίπητηοτη ἰη δελγαάεν,5 373 ἴ.). 

νυ. 17.21: ἴδε τουξ δηά ἀεδβισυςιίοη οὗ 
τε Βεαβὲ δηά δἰβ δάδμεγεηΐβ, πιοάς!οά 
ροη βαϊδῃ ἱνὶ. 9 ἔ. δηὰ ἘΖεκὶς] 8 ἀε- 
βοσρείοη οὗ τς ἀϊδοοπιβίυτε οὗ Ρῥγίπος 
Οορ (χχχίχ. 17-21), ὑἤεγε θεδβίβ 88 ννῈ]} 
ἃ8 Ὀἰγὰβ ἂσε ἰάθη ρίυϊ (πειηβεῖνεβ ν τ 
οαττίοη (4). ΤῊΙΒ οσυάς δβρεοὶ οὗ ἔπε 
τηεβϑίδηϊς ἐγ τ Ρἢ δά οοτηπιεπάεά [861 
ἴο εν 88 βροουϊδίίου οὐ ἐδς ἔπαγε (8ες 
Ἑπ. χςο. 2-4); ἰξ τεβεοὶβ πε ἱπίεπβε ῥᾶγ- 
Που!ατίβπι οὗ ροβί-εχὶ!ς 1 ἀΔίδπι ἱπ οες- 
ταῖπ οἴτοῖεβ, αηὰ δἷβο τῃς βεπιὶ-Ῥο εἰς 4] 
οαἴεροτίεβ ὙΠΟ ἰεπάεὰ ἰο ἀοτηϊπαῖα 
1δς ἐβομδίοϊορυ. [π Αβς. 188. ἷν. 14, ἴδε 
1οτὰ αἶδο σοοπιεβ ΨἹὮ δ8 δηρεῖβ ἀπά 
ἸΟΟΡΒ ἴο ἄγαν ἱπίο Θεβεππα Βεϊϊαγ δά 
διί8 Βοβίβ. 

γεσ. 17. ἐν ἡλίῳ, ἃ οοπιπιδηάίϊηρ δηὰ 
ςοηδβρίουουβ ρΡοβίτοη. 

Ψψες. 18. ἴπ τῆς ποίεε ννοσί, τ ϊ8 
Ψ 88 [8 τνογβὲ τηϊβέοσίσης ροββί]ς ἔοσ τε 
ἀελά---ἰο ἴα υπϑυτὶεὰ, ἃ Ρτεν ἴο νυἹ]ὰ 
Ῥίγάβ. Οπ ἴῃς ἔαπιουβ "" βίεἶῖε οὗ {δε 
νυϊίυτεβ ᾽᾽ (Ὀεῖ. 3000 Β.0.) ἴ!!ε ἘπεσῚΥ ἅγα 
τερτεβεπίεὰ ᾿γίηρ Ῥᾶτε δπὰ δείπρ ἀενουτεάᾶ 
ὃ. νυἱέυτεδ, Ὡς πε σοΥρβε8 οἵ ἔς τογδὶ 
ἸΟΟΡΒ γε οδσεῦγ Ὀυτγιοά. 
ες. 2.0. ΤῊΐΒ πιλκβ ἴ8ε ουἱηνπαιίοι 

οὗ τιδΩΥ ῥζενίουβ οσγϑοεβ: ἴΠ6 πηεδϑίδῃ 
τηεείβ δηᾶ ἀείεδίβ (χνΐ. 13 7) ἴῃς Ῥεδϑὶ 
(ἐ.6., Νετο-δηςὶ τίβε, χὶ. 7, χὶ. σ Ὁ) δηὰ 
με ἐαῖδε ῥῬγορῃεῖ (͵.5., ἐς [πιρεσῖϑὶ 
Ρτϊεβιμοοά-ε βεοοπὰ ὃεαβὲ οὗ χίϊ. 11 1) 
ἃηᾶ {πεῖς 4111ε8 (ἐὰδ ἀὲπρς οΓ ἐΐδς εαγίλ, 
ζ΄. χὶ. 9, 18, χίν. 8, χνὶ. 14, χυὶϊ, 12 1)), 

νΟΙ, ν. 

Σ ΧΧ. 10, 14. 
168. χχχ. 33, Ὀδῃ. νἱΐ. σι; ᾧ. Ῥαν. 1 οϑξ, ἱ. 6.-69. 

δοοοσάϊηρ ἴο 4 πιοσε βρεοϊῆς ἕοστῃ οὗ τῇς 
τπεδάϊείοη τεβεοϊεᾶ ἴῃ χὶν. 14-206. Ῥοβ- 
ΒΙΌΪΥ ἴῃ6 ρμαβοὶγ τεραβὲ οὗ νοῦ. 21 ἰβ ἃ 
ἁγαδζηδίίς οἱ] ἰο ἐπδῖ οὗἩ νεσ. 9.Ὑ Αἱ δῃγ 
ταῖς ἰἤθσε 8 ἃ β'ρῃς Ἵοοπίιδβίου ἴῃ τῆς 
βκείςξ, ἄὰς ἴο τῃς ῥγεβεῆος οὗ δεΐεσο- 
ξεπεουβ οοποερείοῃβ ; νν ἢ 18ὲ οης γα οι 
τηδάε τηεβϑίδῃ δὲ δἰβ σοσηίπρ' ναπαυΐβῆ 41] 
τῆς βυγνίνίηρ ἱπμαρίίαπιβ οὐ ἴῃς δλγῖῃ, 
Ψ8Ὸ ψγεῖε δα ἀγῥοίλεσὶ ΤΟρροπεπῖβ οὗ 
ΟοάΒ ρεορὶς (οὔ. 11. 26, 27, χὶ. 9. ἔ., χίϊ. 
9, χῖν. 14 ἔ,, χνὶ. 13-16, χίχ, 17 [)), ἴῃς 
Ῥτορβεῖ δἷ ἴδε βδπιε {π|Ὲ υϑεά (ἢς Βρϑοΐδὶ 
ςοποερίίοη οὗ α Νεζο- πες τε ἤοβα 
811168 ννεσε πιδίηἷν Εδβίογηῃ οἿδίεἴβ (ἴχ. 14 
ἔ,, χνὶ. 12, χνυΐϊ. 12 8), δηὰ αἷδο ββαγεὰ 
τὰς Ο.Υ. θεΙεῦ ἴῃ ἃ νεῖγά ἱπάερεηάδεης 
ουΐδϑυγδὶ ἔγοτι τΠ6 δἰεἰγίβ οὐ ἴῃς δαστῃ (χχ. 
8). Ηεηοε :ἢς τουῖ οὗ παξϊοπβ μεσε ἴδ 
ΟἾΪΥ ἈΡΡδγεηεῖν ἤηδ]. 8:ε οα χχ. 3. Τῆς 
ακε οὗ ὅγε, α ρίαςς οὗ ἰογγηεηὶ ψῖο ἢ 
Ὀυγπβ {πτουρμουΐ τοδὶ οὗ τῇς δρο- 
ΔΙ Ρ56ε8 Θίργη. ἷϊ. τρῦ-2οο, 252-253, 
286, εἰς. ; Αρος. Ρεῖ. 8), νγὰ8 11 ἤγβε ἴω 
Εποςῇ. (δες. ἰὸν  Ὠεσε ἰἴ 18 (Ὡς ρυη- 
ἰβῃπηεηί τεβεσνεὰ ἔοσ ΑΖαζεῖ οὐ (ῃς δύ 
οὗ ᾿υάρτηεηι (ἴχ. 6) δπὰ ἔογ πε ἘΆ]]1 δῇ 
Δηρεῖβ (χχὶ. 7-10) ἡ τρεῖς ρδταγῆουσβ. 
ΤὩς Ρῥιορδῃεῖ ῥὑγείεβ {π|8 ἴὸ (πε δἱΐετ- 
παῖϊνε οοποορίίοη οὗ ἃ γῖνεσ οὗ ἢτε [5ἷδν. 
Ἐπ. χ] ττδε νδοῖε ρδββᾶρε γεβεςῖβ 
τιδάϊεοηβ δυο ἢ 48 ἴμοβε ργεβεγνεὰ (εὐ, 
Οἰττεσ ἰδ., 232 ζ.), 4.6.» ἰπ Ταγρ. 7εγυβ. 
οπ ὅκῃ. χίϊχ. 11 δῃι δας οἡ ἴμεν.- 
Ἐχοάυβ (πιίγαουϊα, υδτίλαυς εἰ Βοττεηᾷ 
8611 ἤςης πιασὶ ἰεσγηὰς οἶγοα 7 επι84} πὶ, 
οὐπὶ τησδβίδθ σϑιοϊδδίιυτ), μεσ τς 
Ῥεδβδίβ οὗ τε δεῖά ἔεεά ἔος οπς γεᾶσ, 
δηά {πε Ὀἰγάβ ἔοσ βενεῆ, ὕροη δε σᾶζοδβεβ 
οὗ ἰβγϑ61}8 ἴοεβ.υ ὙΤῆς βυργεηια Ρεηδὶν 
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21. καὶ οἱ λοιποὶ ἀπεκτάνθησαν ἐν τῇ ῥομφαίᾳ τοῦ 

καθημένου ἐπὶ τοῦ ἵππου, τῇ ἐξελθούσῃ ἐκ τοῦ στόματος 

ΧΙΧ. 

αὐτοῦ - " καὶ πάντα τὰ ὄρνεα ἐχορτάσθησαν ἐκ τῶν σαρκῶν αὐτῶν. 

ἰηβίςιεἁ οὐ τε ορροπεηΐβ οἵ Ζοτσοδβ- 
τηδηΐβπι ἰδ ἰδὲ τποῖγ σογρβεβ ἅσε ψίνεη 
ονεῖ ἴο {ἢς οοτρβο-εδιίηρ δἰγάβ, ἑ.6., 
ΤΣ (Ν᾽ επά. 1}. 2ο, ἰχ. 40). Οὗ. ἱπιτοά. 
4. 
Τα πηεβϑίδῃ 80 ἔογπιδ "" ἔπε οοπίγαὶ 

Ὦρυτε οὗ (δϊ6 Ὀ]οοάτἰτϑὲγ βοεης,᾽" υυτιτεπ 
{|κε τδς ῥγεςεάϊηρ ουἕ οὗἩ ἐπε ργεβΌγιεγ᾽ 5 
“εἰ βΆνασε Βαϊτεά οὗ Κοπιε ᾿᾿ (5εἴννγη, 83) 
888 ἃ βεπιὶ- ρο ἐς ἃ] σαῖμοῖ ἰμᾶπ ἃ ἰγαπδ- 
οεπάςσπίαὶ τοῖε ἴὸ ρίαυ. ὙΠπε ποζπηδὶ 
ΟΒγίβείδῃ Ἴοπβοίουδβηθδθ ((}. χχίὶ. 12) 
νίεννεὰ τε σεΐυση οὗ 15 88 υδῃοτίηρ 
ἰη τῆς ἤπαὶ τεφυΐϊίἃ] οὗ τηδηκίηά; δυῖ ἰῃ 
ἴδεδε δρϑοΐδὶ οὔδο]εβ (ο. χνὶϊ. 14) ψθεσα 
ἃ 5επιὶ-ἰδίοτγίς αὶ] ἤρσυτα ἰ8 ρἰττεὰ ἀραϊπδὶ 
ΟὨγίδε οὐ δαγίῃ, τῆς ἰδίζες ἰ8 ὑσουρδὲ 
ἄονη ἴο πιεεῖ (ῆε δάνεσβασυ οὐ πὶβ. ονσπῖὶ 
βτουπά---ἃ ἀενεϊορπιεπὶ οὗἨ εβοδβδίοϊ ον 
ὙΒΙΟΣ ἰδ ἃ τεδυπιριίοη οὗ ρτίπιτῖνε τλεβ- 
βἰδηὶς οδίεροτίεβ ἱπ Ϊ7υἀδίδηι. τῇς 
τπλοδϑίδ ἤδγα 8 σΟΠΒΟαΏ ΠΟΥ ἃ ῥτίπι, 
Β:]επῖ, ἱπῃιρίδοδῦϊες ςοπαυετζοσ. Βεζε 
ἰδ πο ἰεπάειπεββ ἰπ ἴδε Αροζαΐγρβε 
βᾶνε ἔογ {πες ρίουβ οοσεὲ οὗ ἴδε οεἷεοι 
ῬέορΙε, ποιδίηρ οὗ τδδὲ ἀϊδβαυίει οὗ Πεατὶ 
νὰ ἩΔιοἢ ἀπε βεπβιείνεηςββ οἵ ἰαΐετ 
868 νἱεννεὰ ἰῃς ἱπηυμηογαῦῖς ἀεδά. Ηετσα 
ταδη κί ἀτὸ παῖνεϊυ ἀϊβροβεά οὗ ἱπ ἤρα 
ΤλᾶΒ868; (πεῖς δπίδροηίβπι ἰο [86 πι68- 
βία δπὰ ἰβ βεορὶς 8 δϑβυπιεᾶ ἴο δᾶανε 
ἐχροβεὰ ἐμεπὶ ἰο συ }ε88 ἀπὰ ἱπεχοζδῦϊς 
ἄοοπι. Νὸσ ἄο ἰῃς βοεηίς οδίεροτγίεβ οὗ 
τδε τγδάϊείοη Ἰεανε ΔΩ τοοπὶ ἔοσ βϑυοῖ ἃ 
ἔεεϊϊπρ 28 ἀϊςιαιεὰ ΡίυϊΑγο 8 ποῦὶς ἀε- 
βοσίρέίοη (δ ϑιγα ὕυἐμά. 555 Ἑ. Ε.) οὗ 
τὰς εἴεγηδὶ ρϑηρβ οὗ ςοπβοίεῃςα. ὕροῃ 
ἴδε οἴδμεσ μαπά, ἔβεσζε ἰ8 πὸ ρἱοδείϊηρ ονεῖ 
ἴδε τοτπχεπίβ οὗ τς νψἱοϊκεά, 

Νονν (Βαῖ τῃε ἀεδίγυςτίνε οι οὗ πλ65- 
βἰδὴ ἰδ ονεσ, ἴῃς ρτουπὰ βεετηβ οἷεῶσ ἔοσ 
διἰ8 οοπδίγυςεῖνε ψοτκ (ο 8. 80]. χνῖϊ. 
26 {). Βυῖ δε ἰάϊοπγποτγαοίςδ οὗ 10 π᾽ 8 
ουκ]οοἷς ἱπνοῖνε 4 ἀερατίιγε ἔγοπι {δε 
ΠοσπΊΔ] ἰγδάϊείοη οὗἨ 7υἀαΐβπι ἀπά δασὶν 
ΑἸ γι βιϊαπίτν δὲ 1818 ροϊπὲ. ϑαίδπ, ννῆο 
βυγνίνεδ, Δ8 ὃς Πδά ρτεοεάςά, (με Κοπηδη 
επιρίγα, 8111} τετηδίπβ ἴο ΡῈ ἀἄδαῖς νἱτῃ. 
Τῆς ταϊγὰ νἰδίοη οὗ ἄοοπι, ἐπετεΐοσε (χχ. 
1-10)ὴ οὐκππεβ μὶβ ἤπδὶ ἀείεαλϊ, ἰπ ἔννο 
Ῥᾶπεΐβ: (α) οπε Ἂχμὶ δἰεἰηρ ἃ ρετίοά οὗ 
εηίοτοςὰ τεδβίγαϊπε, ἀυσπρ μΤΑΝ (ἔος 2, 3 
δηὰ 4-7 ἅτε Βυποῦσοποι δ) πιεβϑίδηῃ δηά 
τῆς πιδγέγτγβ δη)οΥ ἃ δαίογοη εἶπιε οὗ [ετη- 
Ῥοσγαϊ δηά ἰειῃροσδαγυ 0188, (ὁ) με οἱματ 
βικεϊο δίηρ (7:10) ἃ ἀεδρεγαῖς δυὲ υη- 
ΑΙ ηρ τεοοσυάεβδοεπος οὔ ἰῃς ἄεν!᾽ 8 

Ῥονετ. Τῆς οσδοῖς ἰ8 ὑγιεῖ ἂπὰ υη- 
οοἰουτεά. [τ τουπάβ ΟΗ͂ τς ρζεςεάϊηρ 
Ῥτεάϊςτίοηβ ἀπὰ δὲ ἴῃς βᾶπιε {ἰτῆς ρᾶνεβ 
18ε νὰν ἔοσς ἴδε πιαρπίδοεπι ἤπδαὶὲ οὗ 
χχὶ.-χχίϊ., οὐ νοῦ τῆς ττίϊες Ρυϊδ ἔοσι ἢ 
Αἷ! ἰδ ρονεῖβ. Βυΐ ἰΐ ἰδ πῆοσε 
δι δ!}ν επί πιδιὶς ἀπά δ]]υδῖνε. ““Πδπη8 
(68 ἀεσζηίεβ σδδρίςγεβ 1ἴεβ (δδίεαυχ χυΐ 
Δβϑεπὶ ϑοὺβ πο8 γεὺχ ποηὶ ρ]υ8 ἴα 
ἰοδεὺς νἱναπία ἄς οεὺυχ αυὶ οηΐ ψιέρξαέ: 

᾿πιαρίπαιίοη ἀγᾶπὶ δδαιτε ἃ ἄεβ οοη- 
Τεριίοπβ δὺβοϊυπιεης ἰἀέδίεβ εἰ δᾶλπ8 
ἃυσυπε δηδίορίε ἀνθὸ 1ε8 γέ τέβ οοη- 
οζὰῖεβ ἀε ἴδ παίυσε, εδὲ πδίυγε επεης 
ταοΐῃβ ϑῦγε ἀ᾽ εἾ16-πηέπια, εἴ πὸ ρᾶενίεπι 
Ῥίυβ δυδβδὶ ἐδοϊεπιεης ἃ βαδιβέαϊισε ς6]1ς 
ἅυ ἰεοῖευτ᾽ (Κευ88). [ηρεηίουδ δἰεπιρῖβ 
Βανεὲ ὕεεπ πιλάες (ς.,., ὉΥ δίβοδεσ, 
ϑρίεια, δηὰ νγε μα υδβεπ) τὸ ἀϊδεπίδηρὶςε 
ἃ εν δῆ βουσος ἴτοῦ ἴδε ραββᾶρε, δαὶ 
τεᾶ] ριοῦ!επὶ ἰ8 ταϊβεὰ δηὰ βοῖνεὰ οὐ 
ἴδε 801] οὗ τῇς νατίδπε ἰγδάϊεϊοπβ ὑνμὶς Ὦ 
]οδπ πιουϊάεὰ δὲ {μἰβ μοΐῃι ἔογ δἰ8 
ον ΟὨσίβείδαῃ ρυσροβεδ. [πὶ ἴδε οτεᾶ- 
τἰοη- αν τᾶς Ὀἰπάϊπρ οὗἨ ἴδε οἰδοι- 
ἁγάρου οἵ πιὶβ 841|ὲ5 ἴοοῖ ρίδος δὶ τῇς 
Ῥερίπηίηρ οὗ τὰς νοσἹβ [ιἰίβίοσυ (οἷ. 
Ῥγαγνόν οἱ Μαπαςς. 2-4). ΑΒ ἴδε ἀγάσοῃ 
οᾶπις ἴο ὃς πιοτγαὶἰ8εά ἰπίο τῇς ροννεσ 
οἵ βρίτίτυδὶ εν], Ἐπίβ ἐςπιροσάαγυ σεδίγαϊης 
(ς7. ου νετ. 2) ννἂδ ἰγαπβέἔεστεα το ἴῃς ὃε- 
εἰπηίηρ οὗ τῆς εἐπά, Ὁγ ἃ πιοάϊδεολιίοη οὗ 
ἴδε ρῥείπιϊᾶνα νίενν ὑπο ργορ αν ζοε8 
Ῥαοὶς ἴο [ταπίδπ τπεοίΐορυ (οΐ ϑίδνε, 
15 ἴἔ,, Βαϊοη, ΨΝόϊιεσ, 12ο ἔ., Βείρρβ, 
εἰς). ὙὉὙῇῶε ᾿οοποεριίοη οἵ πιηεββίδῃ᾽ 8 
τεϊψῃ 848 ργεϊπιίπαγυ ἀπά 1ἰπιϊτθὰ οα ελτῖῃ 
ψνᾶ8Β ποῖ ὑπκηονῃ ἴο Ϊ]υἀδαίεηι (Επον εἰ. 
Κεϊὲρ. αμπμὰ Εἰδλίος, ἰ. 203 4) οΥ ἐνεῆ ἴὸ 
Ῥτίαμεῖνε ΟΠ βεϊδηϊον (ο΄. τ Οοσ. χν. 21- 
28, ψῆετε Ῥδὰΐ ἀενεῖορβ ἰξ ἀϊβέετεπε]ν). 
Βυὶ τῃς ἱἰάεπεϊβοαιίου οὗ ἰξ ἢ τε 
βαῦραδαιῃ οἵ ἴμε ᾿εἰεβεῖαὶ ννεεὶς (Ὡς ἢ 
νν88 Οτἰ ρίπΑ! ἢ ποη-πιεββίδηϊς, οὔ, ὅ1ᾶν. 
Επ. χχχίιῖ, χχχίὶὶ.) απὰ ἔπε δββϑοοίδιίοη οὗ 
ἐς ἢ τῆς πιατῖγτα σε ρεου τς ἴο ΟΠ π᾿ 8 
ουὐκοοκ. Α ἔωγῖμες ἰἸοδυπογᾶου ἰδ τὰς 
οοππεοιίοη δεΐννεεη ἴμς αος ᾿ρεθν Μαρος 
διίδοὶς δπὰ {πε ὅπ] πιάποόευντε οὗ ϑδίδη. 
ΤΒς ρδγοδοϊορίοα! οἷὰς το ἴπεδε οοη- 
ςαριϊοπθ ὑγοῦδοὶυ 1ἴε5 'π ἴδ ρῬγορῃειῖ 8 
ἀεβῖγε ἴο ργονίἀε ἃ βρεοΐδὶ οοπιρεπβδιου 
ἕο ἴδς πιδείγτβ, ργίογ ἴο ἴδε ρεηεσαὶ 
1188 οὗ ἐπε βαίπιβι ΤἊΐβ πᾶ πᾶνε ἀς- 
τεττιίπεᾶ δίβ δἀορεῖίοη οὐ δἀδριδείοη οὗ 
τὰς οἰ] αβεὶς ἐταἀιείοη, ΜΙ 4180 οοη- 
βοενοὰ ἰῃς δοδβαὶς βορε οἵ δὴ δαί! υ 



21. ΧΧ. 1:--. ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 471: 
ΧΧ. τ. Καὶ εἶδον ἄγγελον καταβαίνοντα ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, ἔχοντα « . 18, ἴα. 

τὴν " κλεῖν τῆς " ἀβύσσου καὶ ὃ ἄλυσιν μεγάλην ἐπὶ τὴν χεῖρα αὐτοῦ, οι, κ. 
2. καὶ " ἐκράτησε τὸν δράκοντα, ὁ ὄφις ὁ ἀρχαῖος, ὁ ὅς ἐστι διάβολος 

,.4 Ἐπά. 
ἴνδδ, 
ΜΚ. ν. 31. 

καὶ ὁ Σατανᾶς, καὶ ἔδησεν αὐτὸν "χίλια ἔτη, 2. καὶ ἔβαλεν αὐτὸν α ΜΚ" οί. 17. 
εἰς τὴν ἄβυσσον καὶ ΄ ἔκλεισεν καὶ ᾿ ἐσφράγισεν ἐπάνω αὐτοῦ, ἵνα μὴ ἐπὶ εν 
ὁ πλανήσῃ ἔτι τὰ ἔθνη, ἄχρι τελεσθῇ τὰ χίλια ἔτη μετὰ ταῦτα δεῖ εκ το’ 
λυθῆναι αὐτὸν ἢ μικρὸν χρόνον. 4. καὶ εἶδον ' θρόνους---καὶ ἐκάθισαν 9 ὁ ξδ΄" 
ἐπ᾽ αὐτούς, " καὶ κρίμα ἐδόθη αὐτοῖς---καὶ τὰς ' ψυχὰς τῶν ἢ πεπελ- ο[. Ε. Βι. 

εκισμένων " διὰ τὴν μαρτυρίαν Ἰησοῦ καὶ διὰ τὸν λόγον τοῦ θεοῦ, ̓ ἴδεν: νι. 

Ῥναρονη (ἸΒεοά.) 14. 
ἴῃ Αρος. -Ξ "" δηφεὶβ "; ο". Μαῖι. χίχ. 28 -ῷ 1 κα 
ξξ “᾿ῬΕΊβοῇβ,᾽" 5ς. εἶδον. 
Ν.Τὸ.). Ὁ ἱ, 9. 

τεῖίρῃ ἔογ {με βαίηι8δ νυ ἱμουῦς ἱπιοσέεσίηρ 
ἢ τδ 6 ποτε βρί γί] δηὰ ἐγαπβοεπάεης 
οΟὐτοοκ οὐ χχ. τὶ ἔ. Ηἰβ ρτοοεάυσε ἔγ- 
τδεγ ἐμδϑϊεά πἰπὶ ἴο ῥγεβεγνα ἴμε ρσίπι- 
ἔνε 1ἄε4 οὗ τηεββίδῃ᾽ 8 γείρῃ [4] 88 ἀϊβείηος 
ἴτοτὰ ἴπδὲὶ οὗ αοά, Ὁγ ἀϊνίϊηρ τὰς πα] 
δεῖ οὔ τῆς ἀγάπα ἰπίο ἔννο βοθπεβ (4 ἔ,, 
1τ 1). νι τὲ σθαι ϑεῖς ερίϑοάς οὗ 
1-3, ΔΠ 6618 Ρ488 ΟΥ̓ τῃς βίαρε (εχοερῖ τμῈ 
δηρεὶ οἵ χχὶ. 9 ἢ. ἀπά τπε ἀηρείτς ἱμπέον- 
ῥγές οἵ χχίϊ. 6-10), ἱἰπ δοοογάδηος νι 
τε εν βἢ ἐεεϊ ηρ ἐπα ἔπε ν νεσε ἱπέεσγίοσ 
το τῆς ρίοτίβεά βαϊπίβ ἴοὸ ψῇοτη δἷοπα (ο, 
ΗεΡ. 11. 4) τς ποχὶ μοσὶά θεϊοηρεά, 
ὝΒετα ἰδ ποὺ δνίάδποα ἴὸ βιυρροτὲ τδ8 
φοπίεοίυτε (Οπογπς, Βέδίς Ῥγοδίδθηιβ, 
233) ἴῃαὶ ἄγγελον ἱπ νεῖ. 1 τεργεβεηῖβ 
“Δηῃ Αἰγτεδαυν Ἴογγυρὶ ἰεχὲ οὔ δὴῃ οἷάεσ 
Ηεῦσγονν Αροοδίγρβε, ἰῃπ ῖο ἢ για δὰ 
νγὰβ ντίτεη ἰπϑιεδά οὐ ηηἰζᾶ᾽ Ζί " (οἵ. 
δῇονε ου χίὶϊ. 7). 

Οβάρτεε ΧΧ.-νῆν. 1-3. Τῆς ἀγάροη ἰ5 
βαπρ ΌῪ δῇ δηρεῖ, ποῖ ὉῪ αοὰ οσ πηεββίδῃ, 
ἰπῖο τᾶς ρῥἱὲ οὗ ἴῃς δΡγ88 νυῃίοἢ ἐοττηεά δῖ8 
οτἰρίπαὶ δαυπὶ (οἷ. ὁπ ἰχ. 1), πὰ ἔδετα 
Ἰοοκεά ὕὑρΡ, κα ἂἃπ Ασγδρίδη ᾿ΐπ, 80 88 ἴο 
Ἰεᾶνςε ἴῃς φαγί υπάϊδιυγοεά ἕοσ ἘΠ 6 πη!}- 
Ἰεπίυπι. ΤΈς ρσορδεῖ τυ ννεἰάβ ἰορεῖμετ 
Ὅνο τεδαϊείοηβ ἡ Ὡς ἢ γετα οτὶ σίη δι! ἰη- 
ἀερεπάεηι. Τῆς ἔοσγηεσ εοθοςβ Εργριίδῃ 
(Ε. Β. Ὁ. 4, “τοῖπε ἐποτν {86 δβεγρεηῖ 
δαῖδ Ῥεεὴ ρίνεπ ονεσ ἴο ἰῃς ἢτε, ἴδε 
βεγρεηι-βεηᾶ δι [8||εἢ ἄονη Βεδάϊοηρ ; 
818 ἄστῃβ ἢανε θεδη Ῥουπά ἴῃ ομδῖπβ... 
τδς ομ!Πάγεη οἵ ἱπιροΐςδηξ τενοὶὲ 8881} πανὲσ 
τΏοτε γἶϑβε ὑρ᾽}) δηὰ εβρεοίδιν ῬᾶσγβεἊ 
εβοδαϊοίοσυ (Η θοππιαπη, 227 [.) δῖ ἢ 
Βεϊά ἐπα οπε βρη οὗ ἴδε Ἰδίϊε ἄδυβ ννᾶβ 
{δε τεΐεαβε οὗ τῆς ἀγαροπ Πδδδίκα---οποα 
δουῃηά ἔδει δὲ τιοῦπὶ ΠὨεπιανεηά---ἰο οςοτ- 
τορι τῆς δαγῖ δηὰ εἐνεπίυδιν ἴοὸ ὃς 
ἀεβαογεά ρῥείος ἴο ἴδε δάνειϊι οὗ τες 
ταεβϑίδῃ πὰ ἴῃς τεβυσγεςιίοη οὗ {πε ἀεδά. 

 χὶὶ!. 14, χνΐ. 13, 2 ΤΏ, ἰϊ. 9-το, τ}. ἈΝ εἰπεῖ, 21. 

᾿ δυοὰ 
εἰ απὰ 

Ὦ χνίΐ. το. ἱ Νενεγ 
χχὶϊ. 30. Κα Οος. νἱ. 2, ϑδρ. ἰδ. 8. 1 νὶ. 9 

τῷ Μι. χὶν. το, Αςΐβ χὶϊ, 2, Εοχ}. υἱΐϊ. 35, Οἴει. ἔοι. ν.-νἱ. (ἄπ. λεγ. 

«Τῆς Ιταηϊδη νίοενν 85 ἴδαιϊ Ετεάυη οουἹά 
ποῖ ΚΙ] τῆς δεγρεπῖ, νῆοβε βδυρδίει γνῶ 
τεβεινεὰ ἴος ἴογ ϑάπιε (Βυπά. χχίχ. 9). 
Βυς [οὁδη βδρβιδίπβ ἔτοπι ρινίπρ δὴν τεᾶβοῃ 
ἔος ἴμε ἀεν}}᾽ 8 τεαρρεάγσαᾶποβ. Ηςε βἰρ 
δοςορῖβ πε ἰγδάϊτίοη δηὰ [2118 Ῥδοκ (νεζ. 
3) ΡίουδΥ ὑροῦ ἴδε δεῖ οὗ ἃ τηγβίε- 
τίουϑ ργονίάθηςς. ϑόπια δεηἱρτηδίϊς πίη 8 
ἴῃ ἃ ἰδῖς ροβί- οχίϊΐς ἀροοδῖίγρβε (188. χχίν. 
21, 22, ἴδε μοβίβ ου πίρἢ δηά ἴδε Κίπρβ ου 
ελγῖ ἴο Ῥὲ βῃυϊ ὕρ ἴῃ {πε ρῥγίβοη οὗ (Ὡς 
Ρὶὲ Ῥυὲ--ὴεσ την ἀδγϑβ---ἴο Ὀὲ νἱ βἰτεά, 
3.4.) τοϊεαβεᾶ), υὑροὴ ψἢϊ ἢ ]οἢπ 8δ8 δἱ- 
τεδάν ἄγαννῃ, βαά Ὀεεη ἀδενεϊορεά Ὁγ βυῦ86- 
ᾳυεηὶ βρβουϊαιίοη (οἷ τε ξειτεσίηρ οὗ 
ΑζΖαζοὶ, Επ. χ. 4 ἔ., |ἶν. 5. ἢ) ἱπίο τδς 
ἄορτιδ οὗ ἃ ἀϊνίπε τεβίγαϊηι ρ]δοςὰ ἴοσ ἃ 
πὸ ὑροη δα εν] βρίγιἐ(8); δὲς 5. Ὁ. 
οἱ ἔ., ΟΒασίεβ᾽ Εςολαίοίορν, 200 ἔ.---ἔθνη. 
Βιγ Εν βρελκίηρ, ἴῃς ργονίουβ ἐγϑάϊιίοη 
(χῖχ. τ8, 21) 1εἴξ πὸ ἱπμαδίϊαπεβ ου βασι ἢ 
δὶ 411. ϑυςῇ ἀϊδογεραποῖεβ γεσς ἱπενίς- 
40]1ε ἰῃ τς ἀονεια!!πρ οὗ ἀϊδραγαῖς Ἵοη- 
Τεριίοηβ, θὰ τῆς βοϊυείοη οὗ ἐς ἱποοη- 
δτυΐϊον Βετε Ῥγορδοὶν 1168 ἰπ ἔπε ἱπέογρτε- 
τδιίοη οὗ ἔθνη 28 ουϊγἱπρ πδιίϊοηβ ου ἴδ ες 
ἔτίηρε οὗ ἴδε εὔαρίτε (8) Ψῃοὸ μαὰ ποι 
βῃαεά ἴῃ τῃε οδιηραίρηῃ οἵ Νετο-δηῖϊὶ- 
οἰτίβε δηᾶ σοπβεαυδηεὶν πὰ δυγνίνεά τ 
ἄοοπι οὗ {πε ἰδῖῖες δηά δἰβ 4111ε8 (." 
χυΐὶὶ. 9). 

νν. 4-6. ΤΒε πιὶ]Πεηηί πὶ. 
γεςσ. 4. θρόνους, ἰτἰδυπα]-Βεδὲβ ἔος τὰς 

δβ8εββουβ οὗ {πε ἀϊνίπε ᾿άρε (18 ἱπ Ὠδη. 
νἱϊ. 9, το, 22, οὗ ΟΣ τη 18. 18. ἃ γερ! σα). 
Τῆς υππαπιεὰ οσουρδηίβ (βαἰπβ ἱποϊυά- 
ἱπᾷ πιδγῖγεβ ὃ 48 ἰη Ὀδηΐεὶ) ἀγα δ᾽] ονεά 
ἴο πιδῆαρε ἴδε Ἰυάϊοῖαὶ ργοοδββεβ (80 
Ἀδη. νἱΐ. 22, ψὨεῖε τς Αποὶεπὶ οὗ ἄδυβ 
τὸ κρίμα ἔδωκεν ἁγίοις Ὑψίστου) ἘΠ ἢ 
οοηϑείυϊεά ἃ ἰᾶῖρα ρασὶ οἵ Οτἰεηϊδὶ ρον- 
ετησιεης. Βυξ 0 βίγεββ [8 ἰἸαἱά οχ {πῖ8 
ἱποίδεηίαὶ τεπιαείς, απὰ τς δυδ)εςῖίβ οὗὨ 



ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΧ. 472 
ο Ῥεβαίηξ “ καὶ “ οἵτινες οὐ προσεκύνησαν τὸ θηρίον οὐδὲ τὴν εἰκόνα αὐτοῦ 
Ῥαηάϊηξι καὶ οὐκ ἔλαβον τὸ χάραγμα ἐπὶ τὸ μέτωπον καὶ ἐπὶ τὴν χεῖρα αὐτῶν - 

ἰίος αν, καὶ " ἔζησαν καὶ “ ἐβασίλευσαν μετὰ "τοῦ Χριστοῦ χίλια ἔτη" “5. 
ΠΆΤΗΝ οἱ λοιποὶ τῶν νεκρῶν "οὐκ ἔζησαν ' ἄχρι τελεσθῇ τὰ χίλια ἔτη. αὕτη 
δίκα. κἢ ἡ ἀνάστασις ἡ πρώτη. 6. Μακάριος καὶ ἅγιος ὁ ἔχων “μέρος ἐν 

Ῥ" Οαπος μοι," τῇ ἀναστάσει τῇ πρώτῃ - ἐπὶ τούτων " ὁ δεύτερος θάνατος οὐκ ἔχει 

4 Ὅοη. ἐξουσίαν, ἀλλ᾽ ἔσονται " ἱερεῖς τοῦ Θεοῦ καὶ τοῦ Χριστοῦ " καὶ ᾿ βασι- 
5βἰδιΐν 
δοι. 

Μουῖι. ἱ. 1 τ χὶ. τς, χἰΐ, το. «5 ἴεα. χχνὶ. 14. τ . Βίας5, 8 ὅς, το. υ χχί. 8, [08. 
χἰϊ!, 8; τ. Ὧι. χχὶν. 51. 5: υἷϊ, τσ, χχὶ. 8, πὶ. 6. χν. 1ο, ΠΗ 6. ] 

1ὴ᾽|8 βύνᾶν ἂζὲ ἰεἴς υπδεῆπεάᾶ; {πεῪ γα 
εν ἀθπιν ποῖ δηρεἶβ με ὈεΙ οἴ, 
βιδιεᾶ ὃν Ραμ). ϑυςῇ εἰεσηςηίβ οὗ 
νᾶρυεπεβδ βυρρεβὲ ὑπδὲ ]οδη τοοῖὶς ονοῖ 
τὰς τταῖξ )ἂ8 ἃ ἀειδὶὶ! οἵ τῆς ἐγαάϊτὶοη δὶ 
βοδηεσυ. Ηἰβ τοδὶ ἱπίεγεδὲ ἰδ ἰπ {πε 
ταδείυγβ, ἴοσ ΠΟπὶ δα τγεβεσνεβ ((}. Εὐ8. 
Η. Ε. νὶ. 42) ἰΒς ρείνί!ερε δβαίψπεά υ8- 
ὉΔΠ1ν ὉΥῪ ῥσείπιίεῖνα ΟΠ γί δεϊδη! εν οἰῖπεσ ἴὸ 
τε ἀροβδίῖεβ ογ ἰὸ Ὁ γίβιϊδηβ ἰῃ σαπεζαὶ. 
ΤὮεν ὅτε αἱἹοιιεὰ τῆς εχοϊυδίνε τίρῃι οὗ 
ΡΆζΕο  ρϑείης ἰῃ ἴδε πιεβδβίδηϊς ἱπίεστες- 
πυπ|.---πεπελεκισμένων, Ὀεπεδάςεά ὃγ τε 
Ἰἰςίοτ᾽ 8 ἀχς, ες δηοίεης Εοτηδη πιεϊμοά 
οὗ εχεουκίπρ οτἰπιπ 818 (ο. ἱπίγοά. 8 6). 
ὕπάες τδς εταρίγε οἰτἰσζεηβ γεσα ἀδ0}.4}} 
Ῥεμεδάδεά ὃν (δε ϑνοτά, Τῆς δγοδαὶς 
Ῥῆτγαβα ᾿ἰπρεγεὰ ου, [κε ουγ οὐγῇ “Ἔχα- 
ουκίοη ". Ηδτε ἰξ ἰ8β Ῥγο Δ ΌΪΥ τὸ πῆγα 
1πδη 4 Ῥειρηγαδὶβ ἔοσ “ρυὶ ἴο ἀεδίῃ "", 
Ἐνεη ἰξ καὶ οἵτινες πιδαηΐ ἃ βεοοπά ἄϊνὶ- 
βίοῃ, ἰξ πχυδβέ, ἰπ τῆς Πρ ἢ οὗἉ χὶ. 7, χὶΐ. 15, 
ἄεποῖς πιαγῖντβ ἀπὰ σοηζεββοσβ ἔμ Βδά 
βυδετεά οη τῆς βρεοίῆς οἤαγρε οὗ τεδιβίπρ 
το ψοσβαΐρ Ὡς επιροζοτ). --- χίλια Ἢ 
τεηξο!ᾶ ἐπα ποτηηδὶ ρεγίοά οὗ πυπηδη [ε 
(Ρίδιο, Κεῤ. 615), δὰ: Βοτε τ τῆς οοβπις 
ΒΑΡ νὨϊ ἢ ἀροσαϊγρεῖς ἀπά σαδΡίπίς 
βρεουϊδιίου (ἀετί νὶπρ ἔγοπι ας η. ἱϊ. 2 ἀπά 
Ρα. χο. 4) ρ'δεςά δὲ (ξς οἴοβε οὗ Ἵγεδίίοη 
(. Ὁτγυπιπιοπά᾽ 8 γειοϊεἡ Μεεείαλ, 31τ6 ἢ; 
ΔΟΠοΙΒ Αραάα 4. Ταηη.Ὁ ἰ. 133 Ε; 

Ε. Βὲ. ἰἰϊ. 3095-3007; Επογεϊ. οὗ Κεϊέρίοκ 
απὰ Εἰλίος, ἱ. 204 ἴ., 200). ἰοδη ρΡοβί- 
Ῥοπεβ ἴδε παλιγγενεσία {|}} 118 ρετίοά 
18 ονὸσ (ςοπίγαϑὲ Μαῖῖ. χίχ. 28). Ηδς βᾶυβ 
ποιδίηρ δροὺϊ ἴποβε ψῆο ψγεγα [ἰνίηρ 
ψν βαη ἴῃς πι]Π]εηίυτη Ὀεραη, δηὰ ΟΪΥ 
Ῥγδοδγίουβ πξεγεποςβ οδη ὃς ἄσαννῃ. Ὁ αΒ 
νας. 6 σοπίδίη τς τηοάδβὲ ἢορε {δαὶ ἣἢς 
δηά οἵδεῖ ἰογαὶ ΟἸἩγί βείδπβ πιὶρῆς ρατγιὶςοὶ- 
Ῥᾶίςε ἱπίεἢ οἵ ἄοεβ (ἢς βεςοηά (καὶ οἵτινες) 
οἶδββ τεργεβεηΐ (οσ ἰηοῖναεν, τῆς Ιἰνίησ 
Ἰογδ!ἶβιβ (8βο, 4.ρ., ϑίπιοοχ, ΝΝν εἰββ, Βουβ- 
8Βεῖ) } Τε ἰδίξεσ ἱπιεγργείδιοη ἱηνοῖναβ 
8η υνκυνασά διηδίρσυϊ εν ἱπ ἐπε τηεδηίηρ οὗ 
ἔζησαν (-- ἐα»"ε ἰο 172, ἀπιὰ 4180 εοκέϊημεα 
40 ἰδ), οοηβίςβ ννἱἢ οἱ λ. τ᾿ νεκρῶν (5) 

δηά ψνχὰς (4), ἀπὰ 8 ἐμετεῖοτε ἴο δε δεῖ 
δϑίάς, 8 5-6 ρἰδίη!υ τεῖεσ ἴο ὈοῚἢ οἰδββεβ 
οὗ 4. Α {πϊτά αἰτεγηδεῖνε νου δὲ τὸ 
βύρροϑε μὲ 411 ΟἸ σι διίδπβ νγεσε δα ἀγῥο- 
ἐλεεὶ ἀελὰ Ὀγ τπε εἰπις ἐπαὶ {πε ρεγιοά 
οἶχχ. 1 ἔ. αιτίνοά, [Ὡς βίγεββ οἵ ρεζβεοι- 
κίοη (οἷ. οπ χίϊ!. 8 1.) Βανίηρ ργονεᾶ 30 
βενεῖς ἴπδΐ πο ἰογδὶῖβὲ σου δυσνῖνε (ο. 
δεῖονν, ὁπ νεζσ. 11). 

γες. 6. Απ ἱπίεγροίϊ διὰ εχρδηδιίοη οὗ 
τε ρῥγεοεάϊηρ νἱβίοη. Ἅγιος, [{ ἃ οοη- 
εἰπυδιίοπ οὗ μακ,.» πιυϑί αἰπχοδὶ ὈῈὲ ἰδίκεη 
1ῇὴ [18 ἀοδαῖὶς ϑεῆβε οἵ “δεϊοηρὶπρ ἴο 
αοά". Τα ογάϊπδγυ πιεδηίηρ τεάυςεβ 
τῆς ρῬῆσδϑε ἴο ἃ ἢγβίεοῃ ργοΐεσοῃ, ὑπ|ε88. 
τδς άδδ ἰδ τῃδεξ ἴῃς Ὀ]188 σοπβίβίβ ἰπ ΒΟ] Ϊ- 
Ὠ 688 (8ο Ν᾽ εηὐϊάδά χίχ. 22, “ ΆΡΡΥ, ΒΑΡΡΥ͂ 
ἴδε πιδῆ ΨὯΟ 18. ΒοΙγ ἢ Ρεσίεοϊ δο]:- 
Π688 ᾽). “ΒΙεββεά δηὰ ποῖν,᾽ πουνενεσ, 
γγ»ᾶ8 ἃ οοηνεητίοηδὶ [εν 8ἢ τεγηὶ οὗ ργαῖβε 
δηὰ σοηρτδίυϊδιίοη (ς΄. [υὉ. 11. 23).---ὦ 
δεύτ. θάνατος κιτιλ. Ασοοτάϊπρ ἴο δε 
Ἡεϊϊεηῖς ἔλιἢ τοοογάδα ἴῃ ΡΙυϊΑτοῦ (ἴῃ ἢἰ5 
ΕβΒ8γ ου “ἴδε ἕδος ἰπ ἴῃς πηοοπ᾿ Β οἵ ᾽᾽), 
με βεοοπὰ ἄεαδιμ, ννϊοΒ ρεπεν βενεῖβ 
τὰς πιηά ἔγοπι ἴῃς 80], ἰ8 ἃ Ὀοοη, ποῖ ἃ 
Ῥυπίβῃπιεπι. Βυΐϊ οὮπ᾿8 νῖενν τεῆδοιβ 
τῆς τεδάϊτίοη υπάεεγίαρ τῆς Ιταπίδη Ὀ6- 
Ἰεῖ (Βταπάς, 586 ἔ., 592) δδὲ τῃς τὶρδι- 
δου ννεσα Ἔχοηρί ἔσο δε βεοοπά ἀδαῖ 
(ἀεβηεὰ 48 ἰπ χχί. 8. Τῆς οἴδυβε ἀλλ᾽ 
“0. Χριστοῦ τεΐετβ ἴο (δε ρειτιδηθηξ 
βιδπάϊπρ (ἰ. 6, ν. το α) οὗ ἴπεβε τίβεῃ 
Ταλτῖγτβ ποΐῖ ΟΠΪΥ ἀυγίηρ πὶ αἴτες τῇς 
ταὶ Ἰεπηΐυπι; οὐδ ογινίβε ἰξ νουά θὲ πιεδη- 
ἰπρίεββ, βίποε {πε ἄδηρει οὗ ἴῃς βεοοηὰ 
ἄεδιἢ (48 {δε ρεπδίεν ἰηβίοϊεὰ ο 411 τ πο 
ἅτε ςοηδεμηηεά δὲ ἰῃς ἤπδ] 4881Ζ 658) ἄοεβ. 
ποῖ δηλ ὑπ} (δε πὶ!]]επηίυπλ ἰδ 
ονεσ. ΤΈΣ βυρβοσαεπὶ οἰδυβε καὶ βασι- 
λεύσονσι κιτιλ. 15 ἱπδερεπάδηϊ, τοῖεσ- 
τίηρ ὈΔοκ ἰο τδς βρεοΐδὶ ἀπά ἐεσῃροζγασυ 
Ῥτείνι!ερε οἵ ἴῃς ἢτϑὲ γεβυσγεοιίοη δηᾶ τδς 
το Πεπηίυσα. Εοσ τπΐ8 τεάβοῃ ἰξ '8 ργεοᾶ- 
τίουβ ἴο ἱπίεσ ἔτοστῃ ὃς τοῦ 
θεοῦ καὶ τοῦ Χριστοῦ (εἰδενδετε τῷ θεῷ) 
ἴδαϊς τῆς οοουραιίοη οὗ τθεβε βαϊπίβ ἴ8. 
τῆς πιεάϊαείοη οἵ ἀϊνὶπε Κηονϊεάρε ἰο ἐπε 



5-8. 

λεύσουσι μετ᾽ αὐτοῦ χίλια ἔτη. 
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1. καὶ ὅταν τελεσθῇ τὰ χίλια γ Ννετ. 3. 
ἔτη, "λυθήσεται ὁ Σατανᾶς " ἐκ τῆς φυλακῆς αὐτοῦ, 8. καὶ ἐξελεύσεται ἃ τ ἮΡΙ 

88. ΧΙ. 12, 
πλανῆσαι τὰ ἔθνη τὰ "ἐν ταῖς τέσσαρσι γωνίαις τῆς γῆς, τὸν ἢ Γὼγ Ἐσεκ. 

καὶ τὸν Μαγώγ, συναγαγεῖν αὐτοὺς εἰς τὸν πόλεμον, ὧν ὁ ἀριθμὸς υ δι Ξ: 

ΨΜΏΟΠὶ ϑαίδη ἰ8 (εηρΡΟΓΑΙΪΥ Ρτα- 
μαθρ ν ἴτοπι Ὀερυ ]Ἕηρ. Τῆς πο ποσά 
͵ἰ8 ἰδαι πε ρῆγαβε ΒΡ ἀδηοῖεβ 48 εἶδε- 
ψ Βετε (δε Ὁ1188 οὗἨ υπαϊδιατρεά Δοοεββ ἴὸ 
Αοά ηὰ οἔὗὨ ἱπείτηδίς ἔε!Πονν ΒΡ. Ιοδη 
ἰξποσγεβ ἴδε οὐττεπὶ Βεϊϊεῦ ται τῆς ἰἴογδὶ 
ϑυσνίνοσζβ οἡ φασίῃ ννου]Ἱά θὲ γενναγάεά ((λ. 
Ῥδη. χίϊ. σ2; Ρβ. 80]. χνὶϊ. 50, εἴς.), νυν ἢ 
8 νοίςςἀ ἴῃ ΑΒ8ςο. 188. ἱν. 14-1:6, Ὀυὲ Ὦς τε- 
ΡῬτοάυςεβ ἱπάερεηάεπεγ ἴδε σορπαῖς νῖενν 
(48ς. 184. ἰν. 16 ζ.) τῆαΐῖ “τε βαϊῃιβ νν1]]} 
οοπις ΨΠὮ τῃς Ἰωοτὰ ἢ ἐμεῖς ματτηεηῖβ 
ΜὨΙΟἢ ἅτε (πον) βίογεά ὮΡ οπ δίρῃ ἱπ 
ἐδε βανθηῇ ἤδάνεη [οἱ Αρος. νἱ. 11] . . . 
τῆν ν1}} ἀεβοοπά δηὰ δα ργεβεης ἴῃ {Π18 
ννοσὶά " (αἴξες ψ πο ἐπε Βεϊονεὰ εχε- 
οὐξεβ ἡπάρτηθηε δὲ τἢς τεβυσγθοιίοη). 
Ης, τειδίηβ, ἤοννανεσ, ποὲ οἷν ἰἢς 
ξεπεσγαὶ τεβυγγοοιϊίοη (12) δυὰς (ῃς νατίδηξ 
δηὰ εατϊΐεσ ἰάεδ (ο΄. 4 Ἐδβά, νἱΐ. 26 (.) οὗ ἃ 
τεβυττεοϊίοη (ἔζησαν, 4) ςοπβπεὰ ἴο ἴδε 
βαϊπίβ. Ης οδ]18 τμῖ8 ἐΐὰε 3ιγεέ γέσηγγεο- 
ἐΐοθ ποῖ δεοδυδα ἴδε πγαγίγτβ δηά Ἷοη- 
ἔεββοσβ Ψῆο επ͵ογεά 1 δά ἴο ὑπάετρο ἃ 
ϑεοοηᾷ ἴῃ τῆς ῥγοςεββ οὗ {πεὶσ ἤπ8] τε- 
ἀειηρεέίου Ῥυΐ Ὀεοαυδβε ἰξ ργεοθάδά τς 
ΟὨἷν Κιπὰ οὗ τγεβυστεοιίοη ἢ νΒΙΟ ἢ 
δίπῃεσβ ἀπά Ἴνθη οσάϊπαγυ ΟὨγίβείδπϑ μδὰ 
δηγιδίηρ το ἀο (Τιεἴυ8, 37-40; Βαϊ άεη8- 

Ῥεῖβεσ, 74, 79 1.).---καὶ ὕσουσι, 
ἈΡΡΑΙΕΠΕΥ οἡ δδσῖδ. ἢ18 ψουϊὰ ὃὈς 
Ῥυῖ Ὀεγοηὰ ἄουδὲ ψεῖε ψε ἴο ἴδκε τῆς 
νίενν οἵ ἐπε σίβεπ πιδσίγγβ᾽ οοουραίίοη 
ΨΏΙΟΝ δ28 Ῥδδῃ βεῖ δϑίἀς δἀρονεὲ. Βυϊ, 
Ἔνεδη δρατὶ ἔτοπι τῃϊ8, ἰῃ ἴῃς Ἰίρῆς οὗ 4] 
τοϊενδηϊ ἰγδάϊείοη δηά οὗ (ες σοπίεχε, ἴδ 6 
δατῖ τῖσδὲ 6 {πε βρβετζε οὗ τῆς τη] 6η- 
πυτπι; ΟὨσίβε τηὶρδς οὗ Ἴοουτθε ὃε Τςοη- 
φεἰνεὰ ἰο ἐχεουῖϊα δὶΒ βονεσγεί συ ἔσο 
Βεάνθη, δαῖ, τπουρῇ νεῖ. 9 ἀεποίεβ ἃ 
ἀϊδετεης ογο]ς οὗἨ ἰγαάϊκίοπ ἔσοπι 4-6, ἱξ 
ἰδ Ρυὶ οπ (ἢς β88π|ε ρίδης, δηά τῆς ν᾽ βίοη 
οὗ 4 (ο΄. 1) ἰ8 εν επεῖν τα ῖ8 τνοσὶά. ἐπὶ 
τῆς γῆς ψουϊά ὃε τηοτε ἰῃ Κεερίπρ ἢ 
1ηἰ8 σοπίεχε δὴ ν τ (δαὶ οὗ ν. 1ο, 
ψ δεῖς ἀραίῃ τῆς τεϊταϊη οὗ χχίϊ. 5. (κ. β' 
εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων) ννουά 
τος δρργορτίδίε.---χίλια . Ὑηῖ8 
εηἱρτηδιῖς δηὰ ἰβοϊαίεὰ ργεάϊοείου [88 
1εὰ το τῆοσα ὕπΒΑΡΡΥ ἐδηπίδβίεβ οὗ βρεου- 
Ἰδτίου δηά οοπάυςιϊ (ἤδη δἰπιοβί τὺ οἵδες 
Ῥδββᾶρε οἵ {δε Ν.Τ. [1 βίδπάβ βενεσεῖν 
Δρατὶ ἔγοπι ἴδε βεπδυουβ ἐχρεοϊδιίοηβ οὗ 

ἰποῖε- 
᾿ ἴεσ᾿ 8 41- 

Ονίεης, Ἐογϑοῖ. ἰὶ. τόο ἴ.,) δηὰ ΕΒ. Βὲ. 4331. 

ουστοηΐ 'ΟΒΙ]ΠΙΔ8πὶ (ἔγε Πν οὗ δβοί], Ἰοηρ- 
ενὶτν, ἃ τε! ρίουβ σαγηΐϊναὶ, εἰς.), δας ἐνθη 
ἰι8 εαγίϊεβὲ ἱπιεγργείεσβ, ΡῬαρίαβ δηὰ [08- 
εἶπ, [4116 το ἀρργεοίδεε ἰἰ8 γειίσεπος, [18 
βρεςΐαὶ οὈ]εοί, δπὰ ἰϊβ βεηχῖ-γαπβοεηάεης 
διηοβρῃεσε. Ἐς ἰϊβ τεΐενδηςα, οσ γσαῖμοσ 
ἰσγείεναποα, ἰο {86 ποζηηδὶ ΟἸγίβιίδῃ 
ουτοοῖκ, 8δεεὲ ᾿εηηεν δένμαϊες ἐπ Τλεο- 
ἰορ), ῬΡ. 231 ἔ,, δηὰ Α. Ἐοβεγίβοπ᾽ Β 
Κερπώρι εὶ, ῬΡ. 113. ΝΒ η τδς τη ϊ]- 
Ἰεπηΐυπι οσ πιεβδίδηϊς σεῖρῃ ννᾶβ ἴπυ8 ΔὉ- 
Ὀγανίαῖεά ἱπίο ἃ (επηροσασυ ρῆδβε οἵ 
Ῥτονίάδησα ἱπ τπε ἰδεΐεσ ἄαγβ, {πε γεβιυτ- 
τεςτίοη Βδά ἰο 6 βιιϊδιεά ἔσοπι [18 οτἱ ρίπδὶ 
Ῥοδίείοη Ῥχγίοσς ἰο ἔπε πηεβϑίδηἰς γείρῃ ; ἰξ 
πον θεςδπΊε, ἃ8 Ὠεζγα, (ἢς βεαμεῖ το ἐπι 
Ῥεσίοά. 

γν. γ1ιο: 4Αβ Βαϊΐϊραπε, Ἰοσά οἵ ἰἢς 
Ῥαβδηβ, ἰδ8ι168 ἔγοηι ἢς ἘδΔβῖ ἰο ομαίϊεηρε 
ΟΠδατιϊεσηαρης ἂπὰ ὃς οσυβῃεῖῦ, ϑαδίδη 
επιοσζεβ ἔσοπι ἢὶβ Ῥυίβοη ἴοσ ἃ βδοσί 
Ῥετίοά (3) αἵϊεσ {π6 τι] επηΐυπι, πιυβέειβ 
8η ἐποσζῆουβ ἅπτον οὗ ΓΞΡΌΗΒ το Ὀεδίερε 
ἴῃς ΠοΙ͂Υ οσαρίταϊ, Ὀυς 18 ἀες βίνε!ν γουϊεὰ 
δηά ἤυηρ ἱπίο ἴῃς Ιδκα οὗ ὅγε ἴο βῆδια 
τῆς τοτίυτεβ οὗ 88 ἔογσπιεσ ἀρεηίβ. Ὑδε 
ἴξηβεβ δῃϊδε ἔτοπι ἕαΐυγε (7-8, τὸ δ) ἴὸ 
δοσίβι (9-1ο α) {δε Ἰδίζεσ (οὔ. χί. 11) θείης 
Ῥοββιῖν ἀπε το δε ἰπθυεηςε οὗἩ δεπιεὶς 
ἰάϊοπι. 
ες. 8. ϑαϊδη᾽ 8 γεΐϊυσηῃ ἴὸ Ἂποουπίεσ 

ἰγγεισίενδοὶς ἀείεδε ὑροῦ τῆς βοεης οὗ 
διὶ8 ἔοσπιεσ ϑυζςοββεβ (ἐπ᾿ ἐσχάτου ἐτῶν 
Ἐζεῖκ. χχχνὶ. 8), ἰ8Β δἂῃ οὔβθουταε ἂηά 
ουγίουβ ἔεδίυγα, Ῥοιγονεά ἱπ ρασγὶ ἔσοπι 
ελη]ες θε]1εἴβ ἰη Πυἀαίδηι (αορ ἀπά (ῃς 
Ῥαγιῃίδηβ θοι ἢ ἔγοπι τῆς ἀγεδάδά Ν. Ε,, 
ΕζΖεκ. χχχυ . 4), θαξ ἀϊγες εν οἵ ἰηάϊτες εν 
ἔτοτη ἃ ἰερεηὰ σοπηπιοπ ἰο Ρεγβίδῃ δπά 
Ἡε]]εηὶς ἐβοπδίοϊορυ : ἴῃ τς ἔοσμγεσ (πε 
Εν]] βρίσιε ἤδ8 ἃ σε! πιίπασυ ἂἀπὰ ἃ ἤπδὶ 
ἀείελι, ννῆϊϊς ἰπ τὰς Ιαἰΐες τὰς Τίϊδηϑ 
ἐπλεσρε ἴτοπὶ Ταγίασγιβ οὐἱν ἴο Ὅς σοη- 
οἸυβίνε! Υ ψοτϑιθὰ (Βομάς, Ῥεγελδ, 410 
ὅ). Νὸ εχρίδπαδίίοη 18 ρίνεῃ οἵ ἢον 
ϑαίδη ρεὶβ τες. [ἢ {πε ᾿σδηΐδη ἐβοῃδῖ- 
Οἷον (Βιδηάι, 5σοο ἢ) δε βεζρεηὶ 
Ὁσεᾶκβ ἰοοδε δὲ ῃς οδ]] οὗ Αηστα Μαϊπγὸ 
(οὐδ ορροπεπί), βεάυοεβ. ἃ ρᾶτὲ οὗ 
ταδηκίηά δηὰ ρειβεουῖεβ (ῃς ταδὶ, ε1}} ἢς 
ἰ8 ονεζοοπὶς ΌΥ ἰἢς πιεββίαῃ, ῇο {πεῃ 

Ὁςεςάβ ἴο σαῖβε ἴῃς ἀεδά. Βυΐ 88 1οδπ 
Ιάδηείῆεβ πῃ βεσρεπὶ ἢ ϑαίδη, δυο ἃ 



ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΏΑΝΝΟΥ ΧΧ. 

9. καὶ ἀνέβησαν ἐπὶ τὸ 

δ τὴν πόλιν τὴν ὁ ἠγαπημένην " καὶ " κατέβη πῦρ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καὶ 

ς Ηδδ. ἱ. 6, Ε:εῖκ. χχαν ϊὶ. αἱ. {2 Είηφε νἱ. 14. 
Β Ἐσεῖς. χχχνϊϊ. 22. χχχῖχ. 6, 

474 
ς Ριρονος “αὐτῶν ὡς ὁ “ἄμμος τῆς θαλάσσης. 
᾿ " ὃ, εἰο)." πλάτος τῆς γῆς, καὶ 'ἐκύκλευσαν τὴν παρεμβολὴν τῶν ἁγίων καὶ 

17, χαχ 
12, Ηεῦ. 

τ τ ποιοί τείας ἰαίεϊα! ψ) ε΄. Ἠοϊδίας, 8. 
ε 8 ε ἐπ ρ, ἀδά ρα χαὶ. γ, ΓΑ Ἰχαν!!. 68, ̓χχχνίϊ, 2, )ες. χί. 15. 

4 Κίηφε!, το, ΖοςΏ. χιΐ, ο, 184. χανὶ. τι. 

Ἰδοῦ γᾶ ῥἱδίηἷγ οἂὖἱϊ οἵ τδς ᾳυεβεοη. 
Αἱ δηὺ σδίς, ϑαίδη ννὶπβ δάμβεγεηῖδβ ίοσ (Πἰ8 
ἐτεϑἢ δεϊεσηρὶ ἔγουι ἴδοδβε Ὀατθατίδη μογάεβ 
ΨὯΟ ϑυγνίνεὰ ἴῃς ἀοννπλ}} οἵ (πε Εοτηδπ 
εἰαρίτε (χίχ. 17.21). ΤΡεΥ τε οδἱϊεά 
“ οὐ δηά Μαρορ,᾽" αἷϊτεσ ἴδε ἱγαάϊείοη δὶ 
ὈΡροπεπῖβ ΨῆΟ γεσε ἴὸ ὃς ἀεξεαιοὰ Ὀγ 
τὰς τεάεεπιεά [8γ86] οὗ τῃε ἰλίϊες ἄδυβ, δς- 
οοτάϊηρ ἴο τς ἕαϊτ οἵ Τυἀλίαπι (ΕΣεῖ. 
χχχν !.-χχχῖχ.). ]Πεγυβα πὶ, [ἂς πανεὶ δπὰ 
ςεπίγε οἵ ἴδς εὐτῖῃ (Εσοῖκ.. χχχνὶ!. 12) 28 
της βίῃ 8 γεβίάεηςε, [5 δεβίεψοά; Ὀαϊ, κα 
αος οἵ οἱά, εδε ἱπναάετβ γε σοπϑυπιϑὰ ὈὉγ 
τὰς ἀϊνίης ἤτε, νν μὲ δὲ ϑαίΐδη 18 οοηβίρηεὰ 
ἔοτ ἐνοσ ἴο ἴδε ἰακε οἵ γε, ννῆεγε 6 68 
τ πς ἀπιοπρ δὶ ὉΟΙΒΠΙΡῬεῖβ, ἃ8 ἃ 
Ρυπίδητηεηΐ ἔοσ βοδυοίηρ τῆεπ. ΤὨΪ8 ἰ8 δὲ 
Ὁπος ἃ τεπιίπίϑβοεηςς οὗ πε ἰτδηΐδη ε8- 
οδαδίοίορυ (Η ασβοϊπιδπη, 231), ν μεῖς (ἢ ς 
Βεγρεηὶ ἰδ ἤἥυηρ ἱπίο πιοϊξεπ τπεϊδὶ 28 δΐ8 
ἢπ8] ἀοοπι, ἰπ οτάεσ ἰο τἰὰ εἀγίἢ οἵ δίβ ργε- 
βεηος, ἃπά 4180 ἃ τεβεςιίοη οὗ ΕΠΟΟἢ ἰἰν. 
(ἰχνιϊ. 7) νΒεγα {86 ἔους ἀηρεὶβ στὶρ ἴδε 
Ὠοβῖβ οὗ Ασαζεὶ οὐ ἴμε ἴδδβε ἀδγ δπηὰ 
“ρᾷδὲ ἴπεπι ἱπῖο ἃ Ὀυτηΐπρ ἔσγπαςα, τμδὶ 
τὰς Ιυοτὰ οὗ ϑρίσ8 πιᾶν ἰακε νεηζεᾶποα 
οη ἴδεπιὶ ἔος ἰεαάδϊηρ δβίγα ἴἴοβε ψὯῸ 
ἄνα] οἡ εασίἢ "". 

νεῖ. 9. παρεμβολή, εἰτπεῖ ςἀπὶρ (48 
ἰπ Ο.Τ., “.9.. Ῥευς. χχίϊ. 14) ΟΥΆ ἈΓΠῚΥ 
(Η:8. χί. Ξὅ, τῆς βαἰπίβ Ὀείηρ βυρροβοὰ 
ἴο 116 ἰῃ ἃ οἷτοῖε οἵ ἰεᾶρυες τουπά ἴῃς 
δεδλάδαυδιίει οὗ (δες πιεββίδῃ ἱπ [οτὺ- 
ΒΆ] ἐπὶ, νν δϊςἢ---Όν δη δββοςϊδιίίοη οοπιπιοη 
ἴῃ δε δηοίεπι ψουἹά (ε.ς., Νίπενεδ, “" τῆς 
Ῥεϊονεά οἰ" οὔδει σοὰ 1δμ1)----ἶβ ἰεττηεὰ 
δ8 Ὀεϊονεὰ οἰγ. Τῆε ρῆγαδε ἰ8 δῃ 'π|- 
ῬΙἰοῖς δῆϑυνεσ (οἷ οἡ 1ἰϊ. 9) ἴο (ἢ οΪαὶπὶ 
οἵ Ἑςοπίεπιροσασυ [υδαίδηι νυνὶ ἢ Πεϊὰ ἰοὸ 
τε {|6 οὐ ““αοά᾽δ Ὀεϊονεδ᾽" 8 ἰΐ8 
ΤΊΟΠΟΡΟΙΪΥ (Αρος. Βαζσ. ν. 1, χχὶ. 21, οἵ. 
5ἱγ. χχὶν. 11). [ἢ τς Ηεῦγεν ΕἸ148-8ρο- 
οαῖγρϑε οὗ τῆς 3τὰ σεπίυτυ (ο΄. Βυκίεη- 
νι ίεβεῖ, Ε. Ὑ. ἱ. 681-2), ψῆετε αος 
δὰ Μαρορ δἷἰβο ἀρρεᾶς δῆεσ ἴῃς πιὶ]- 
Ἰεπηΐυπι ἴο Βεδβίερε 7εγυβα ετη, [μεἰς δη- 
πἰμ]διίοη 18 ἐο!]οννοά Ὁγ (πε ᾿μάρηηγεης 
δηάτηε ἀεδοεηι οἵ Ϊ ἐπὶ ἔτοπὶ πεᾶνεη. 
ΤὨῖ8 ἐγαδιείοη οὗ χχ. 4-10 τδεγεΐοσα θ6- 
Ἰοηρβ ἴο ἴδε ογοῖε ἔγοπι ὑνὩϊο ἢ χὶ. 1-13 
{ιν 14-20) Ψᾶ8 ἄγαννῃ ; [εσβδ] ἐπὶ, ἔγεεὰ 
ΤΟΠῚ ΠΕΙ οε8β δηά ρυτὶ οὰ ψ]ὶπ, ἕο πὶ 
ἴε Βελάᾳυατίειβ οὔ πιδββδ ἢ 8 ἰεπ)- 

Ῥογαγυ τείψη, ἰεπαπίεά ποῖ εἰπιρῖν ὉῪ 
ἄενους ψνοσεπίρρειβ Ὀὰϊ Ὁ πιλγῖγτβ (οὕ. 
χίν. 1-5, οὔ πιουπὲ Ζίοη). Υεῖ οηἷγ ἃ 
πενν ἂπά πεᾶνεπὶν ]εγυβδίεπὶ ἰ5 ἤΠΑΠΥ 
δάεαυαϊς (χχί, Ζ); ἱξ ἀεβοεπάβ δῆες 
τὰς ἰαϑδὲ ρυπίβῃπιεης ἀπά ἰυάρτηεπι (χί. 
15 ἔτεχχ, τὸ ἢ). Μειδιείη οἰξεβ ἔγοπι 
τὰς Ταῖς. ]οπδίῃ. ἃ ραββαγζε Ὡς ἢ Πδ5 
ϑβυρρεδιοὰ εἰετηεπῖδ ἴῃ (18 δπά ἰη ἴδε 
τεςσεάϊηρ (χί. 17-21) νἱδίοη : ἃ Κὶπρ' τίβεδ 

ἴῃ ἴδε Ι48ὲ ἀδγβ ἔγοτη {με Ἰαπά οὗ Μαρορ, 
εἰ οτππεβ ρορὺυ] οὐεάϊεπι 1111; δἤεγ ἐμεῖς 
τουῖ Ὁ ἔτε {πεῖς σοσρβεβ ᾿ἴῈ ἃ ΡΓΕΥ ἴο 
νὰ θεδδὶβ δπὰ ὑἱγάβ. Ὑπεη “4}} τδε 
ἀελὰ οἵἉ ϑγαεὶ δ8.4]] ἰἵνε. .. δπὰ σεοεῖνε 
τὰς τενασγά οἵ {πεῖς ψοσκβ᾽. [π ἰδὲ 
δἰ εμεϑε δρίτις οὗ ἐῆς ΟΟΤ., ποννεοσ, 
]οΐπ τεὐεοῖβ τῆς δοσσῖίθ]α οοιηρδηΐοα 
τῆουρῆι (Επ. ἰχχχίχ. 58, χοῖν. 10, χονὶ!. 2) 
τῆαι αοἀ ρ]οαῖϊθ ονες (δε ἄοοτῃ οἵ ἴδε 
ἀλπιπεά. Απ οπβεῖ οἵ ἐοσεῖίρῃ πδίοηβ 
ὕροη [Θευβα]επὶ πδίυγα! ν ἔοστη δὰ ἃ βίεσγεο- 
τγρεὰ ἔεδίασε ἰπ 411} 1 εν 8 ἐχρεςιδεοπβ 
οἵ Ἰατέετ- δυ Πούτοῦβ; ἢετε, πονγενοσ, ἃ5 
τῆς οἷ ἰ8 ἐῤδο 7αείο ἰεπδπῖεά Ὀγ ποῖὶν 
οἰείζεπβ, ἰῃς βίερε ἰ8 ἰπεῆεςεῖϊνε (ςοπίγδδὲ 
χὶ. 1 ἢ). Νοίξδες Βεζα ποῖ ἴῃ χίχ. 21 ἅσε 
ἴδε τεῦ! ]Πουβ νἱςεἶπγβ σοπδὶρηεὰ δὲ ἀεδῖι 
ἴο εἴεγηδὶ ρυπίβηπιεηί, Ὧἃ8 ἅτε ἴῃς Ὀεδϑῖ, 
τὰς ἕαδε ριορῆεῖ, δπά ϑαίδη. Τῆς 
δΒυχηδη ἴοοΐβ οὗ ἐπε ἰδίίεσ ἀΐε, δυϊ ἴθ εν 
ἅτε ταϊϑβεὰ (χχ. 11 {)) ἔος Ἰυάρστηεης (νεῖ. 
15), ([Πουρὴ τῇς τεβυ] οὗἨ πεῖς ετ|4] ἰ8. ἃ 
ἔοτεροης Ἴοποϊυδίοη (χιϊ. 8, χῖν. 9-10). 
ἴῃ Επη. ἱἵνΐ., ἔτοπὶ νης ἢ τη Ραββασε 
Ὀοτσονβ, αορ ἀπά Μαρορ διε τεργεβεπιεὰ 
ὃΥ ἰῆε Μεάεβ δαπά δε Ῥαγίῃῖδπβ ἔτοπι 
ψΏοτα (Ὀεΐννεεη 100 δπά 46 Β...) ἃ Ὠοβιῖ]6 
Ἰεᾶσυς ἀραῖπδὲ Ῥαϊεβεϊης πιρῆς Βανε 
θεεη εχρεοιεὰ Ὀγ Τςοπιίεπιροσασεβ. Βὰϊ 
τῆς ἀεδίγυςτίοη οὗ (δ ἴσοορβ ἰδ ἔπεσε 
οαυβεδ ὃὉγ οἰνὶ] ἀϊδβεπβίομπβ. [ἢ ΟἿἹΣἉ 
ΑΡροοδῖυρβε ἴῃς τηεδη8 οἵ ἀεδβίσγυςτίοπ 18 
Βυρετπδίυσαὶ ἧτςε, Δ8 ἰῇ 2 ΤΉΏςβΒβ. ἱ. 8, ἱϊ. 
8,4 Ἐϑά, χίϊ. 33, χίϊ!. 38-39, ΑΡ. Βᾶσ. 
χχνὶϊ. το, Αβο. 188. ἰν. 18 (ννδεσε ὅστε ἰδβυεβ 
ἴτοπι (ες Βεϊονεά το οοπδυτης 84}} ἰἢς 
ξοάϊεβ8) ; ἴῃς Ῥασιμίδπβ αἷδο δρρεᾶσ 
ΒΟΙΏ6 {π|6 Ὀείοτε {πε εἐπά, ἱπ [6 Ρεπαϊεῖ- 
ταδῖς βίδρε νεη ἴῃς Ἐοπηδη ἐπιρίτε ἃπὰ 
ἰϊ8 Νεζο- πες τῖβὲ παῖς τμεὶσ 1.δὲ διίδοῖς. 
Βυὲ {πε ρτορδεῖ ἰβ 81}}} 1εἴξ ννἱ ἴδε 
ογιβοάοχ εβοπδιοϊορίοδὶ ἰγαάδτίοη οἵ αοΚ 
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κατέφαγεν αὐτούς - 1ο. καὶ ὁ διάβολος ὁ ' πλανῶν αὐτοὺς ἐβλήθη: ἐπ δς, 

εἰς τὴν "λίμνην τοῦ πυρὸς καὶ θείου, ὅπου καὶ τὸ θηρίον καὶ ὁ τ ΔΈ ΡΙ. 
48). 

ψευδοπροφήτης " καὶ ' βασανισθήσονται ἡμέρας καὶ νυκτὸς εἰς ἜΉΕΙΣ Ξο, 

αἰῶνας τῶν αἰώνων. 

11. Καὶ εἶδον " θρόνον " μέγαν “ λευκὸν 
καὶ τὸν καθήμενον ἐπ᾽ αὐτὸν, 

οὗ ἀπὸ τοῦ προσώπου " ἔφυγεν ἡ γῆ καὶ ὁ οὐρανός, 
καὶ “ τόπος οὐχ εὑρέθη “ αὐτοῖς. 

“03 
χιὶ!. ἢ: 

12. Καὶ εἶδον τοὺς νεκρούς, τοὺς μεγάλους καὶ τοὺς μικρούς, 1 ϑο 

ἑστῶτας ἐνώπιον τοῦ θρόνου, πιο Κν 
ἋΣ ᾿ , καὶ " βιβλία ἠνοίχθησαν - Η δ᾽ ἄϊ. 

κίηςι ἔτοτ 
ἴδοβε οἵ 

ἰν. 4ν ΧΧ. 4. Ὁ -- πῃδυ]Πἰεὰ ᾿πδιῖςε ἢ χνὶ. 20, χχὶ. 1, 188. χί ἰδ, 13, χχὶν. 190-20. 4 τοῦ 
Ῥ δ. ἰὶ. 35. τ ὕλῃ. νἱΐ. το, Μα!. 113. σ6, 6, [εἰ ανῖν :. Ἐπογεὶ. Κεϊές. απὰ Εἐπεοϑ, ᾿ἰ. γ92-795. 

δηά Μδροξ, Ὧπ ερίϑοάς ἰξθπβεςταίεά ον τῆς 
ἘΖεκίε!-ργορμεου δπά ͵ἰδῖεσ δε] εῇ ψψῃἰ ἢ 
δε ἤξεϊβ οἰπιρεὰ, ἴο Ψοσκ ἰῃ βοσπεδον,. 
Ηεπος Πἰ8 ἀισαηρεηγεηῖ οὗ ϑαῖδῃ᾽Β ἤη4] 
τεοσυάεβοεηος ἰπ Ἰυχίδροδιεοη ἢ ἐπα 
αορ ἀπά Μαρορ ουΐδυτϑὶ (ο΄, οἡ χ. τό, 
δηὰ ΚΙδυβηςτΒ»ιδϑδίαη. ηογο εἰ ἱμηρ θη ἀ. 
7:4. Μοϊκες ἐπι Ζεῖέ. ἃ. Ταππαΐίση, ῬῬὉ. δι 
4). Τῆς ἰδΔἴίετ, δὴ ποπουτεά δυὲ Ὀγ {Π18 
πις αν ίκννατά βυσνῖναὶ οἵ διοπδὶς Ἔεβοδδ- 
τοϊοσυ, ργεβεπίεά ἃ βιπηἶασ αἰ βησυ!ν ἴὸ 
τῆς Ταϊπιιάϊς ἘΠεοϊορῪ νυ Ἀἰ οὮ νατίου ΒΥ 
Ῥυτὶς Ὀεΐοτς, οἵ δἴξζεσ, ἴῃς πιεβϑβίδηϊς χεὶρ 
(ΝοἹΖ, Ρρ. 175 {). [π Β'8 ςοπιρίπϑίίοη οὗ 
τας ββίδηϊς Ὀ6]1εβ, Ἰομη ἔΟ]]οννΒ {με τγδάϊ- 
τἴίοη, δοςερίεά ἴῃ 510. Οὐ. 11. 663 ἔ,, 
ΜΒὶοἢ ροδβίροπεά ἐδς ἱτγαρτίοη Ε}] λξιες 
τεΒβΙ ἈΠ 8 ̓επηροσασ Ρεσίοά οἵ ροψεζ. 

Χχ. ΙΙ-χχῖϊ. 5. ΤὴΠε οοππηοχίοη οὗ 
τῆουρδὲ ἀσρεπάβ ὑρὸπ με ἰγδάϊοπδὶ 
7ενβῃ βοβεπὶς οὐ ϊηεά, 4.5.» ἰπ Αρος. 
Βᾶσ. χχίχ.-χχχ. (οἷ. 4 Ἐδά. νἱῖ. 29, 30) 
Ψ Ώετε (ἢε τηδβδιδὴ ταϊυσηβ ἱπ ΡἼΟΥΥ ἴὸ 
Βεάνεη δέϊεσ μὶβ γεϊξπ ουὐ εαγιῃ ; ἴδ 
Βεποῖαὶ τεβυσγοςιίοη ἔο!]ονβ, δοοοτη- 
Ῥαηϊεὰ ὈΥ ἴδε Ἰἰυάρτηεηι. Πενοϊοριίηᾷ 
118 οσδο]εβ δἰοηρ ἴπεβε οὐγτοηῖ ᾿ἰπεβ, (ἢ 6 
Ῥτορβεῖ πον ρσοςθθάβ ἴο ἀερίςοι δῖ8 ου]- 
τηϊηδιίηρ νἱϑίοη οὗὐ ἴδε Ἐπά ἱπ τῆτες 
βοθηςδ: (1.) ἰὴς νοτὶἃ δηά ἰΐ8 ὑπάρστηεηις 
χχ, 11-15}, (11.)} [πε πενν μεάνεη δηά δβασίῃ 
χχὶ. 1-8), οδηςείπρ τουπά (111.) τῆς πεν 
δσυβαὶεπὶ 48 ἴῃς βη4] βεδὶ οἵ Ὁ]188 (χχί. 

οχχίϊ, 5). Τῆς ἰΔ81-παηηεὰ ρῇδβε ννᾶδ 88- 
βοοίαιθά ἰῃ ἐβομδιϊοίορυ (510. Οἵ. ν. 246 ἔ., 
414 ἴ) ν᾿ τς τεΐυση οὗ Νετῖο γϑάϊνίνυβ 
δηὰ {πε ἀονγηζα!! οἵ Βαῦγϊου ν δῖος ῥτα- 
ςεἀεὰ τἢς 5αογϑὰ ον 8 σίϑε. Τῆε ἀσβίσυς- 
δοη οὗἉ Ποβε1]ς ἔοσοςβ, [0] οννεὰ ὈῪ ἴδε τα - 
πονδίίοῃ οὗ ἴπε υπίνεβε, 18 ἐββεηια!ν 8 
Ῥεσβίδῃ ἄορπια Βίανς, 180 ζ.), δπά ἰβ 
Ῥδσδιεἰεά ἴπ ἐς Βανγ!οπίδη τὰν ποορν, 

εις αἴξεσ τῃς ἀείελι ἀπά ϑβυδ᾽υραιίοη 
οἵ Τί ιηδῖ ἴπ ἐς ῥείπιαναὶ ἀρσὲ οσγεδίίοη 
φοτηπιεποοβ. Ετσοσῃ 1πἰ8 Ροὶπὶ ὑπε}] χχί. 
ο ἔ., ]εδὺ8 8 ἱσπογϑᾶ επεσεϊγ. 

γν. 11-15. Ἴδε πιογδὶ ἀϊρηϊν ἀπά γεῖο- 
ἐπος ἱἘἢ ἸνΒΙ ἢ 8 Βυ ] πε νἸβίοη οὔ Βα 
1λβὲ δβϑίζε ἰβ ἄσανσῃι, ϑῆον πονν ἴδε ῥσίση!- 
εἶνε ΟΠ τ βείδη οοπβοίεπος σου ]ά τίβα αρονα 
͵τ8 ἱππεϊίδπος ἔσοπι [ ενν ϑἢ Ἔβοβδίοίορυ. 
Τῆς Ιδἰῖοσ βροκε τῆοσε ἀεβηϊεῖυ ὕροῦ 
18ε Ῥερίππίηρ οὔτε επά τῆδη ὑροη μὲ 
επὰ [861 ὡς Ηδιπδοῖκβ ΠΗ ξέονν οὔ 
Ὄδρπαι τ ἰ. χ74). 

7οδῃ δἰπὲβ ψῇετς 1βδίδῇ ἰ8 
εχρ ἰοίς ὧν. 1). Νοιβίηρ [8 βαϊά δϑουὶ 
δε υβεϊεββθεβθβ οὗ ἱπίειςεβδβίοη ; οὗ 4 
Εϑά, νἱῖ. [102 115] 33: “ δηά {π6 Μοβὶ 
Ηἰρ 8841} δε σενεαϊεὰ ὕροπ ἴδε ὑυάρ- 
ταεηξ βεαῖ, δηά Ἴοπηρδδβδίοῃ 8411] ρ888 
μέρα ἰοπξ κοβεεῖπρ 88}8}} ὃὕὉε νγ- 
ἄγδνσῃ ᾽" ΧΟ. 20 Β8δεῖ8 ὕρΡ ἴδε 
ἴδεοπε πεᾶσς Τεγυβαΐθπι, δηὰ τηοϑὲ ἅρο- 
οΑΙγΡβεβ ἅτε βροί!εὰ ὉῪ βί τυ συν ρα ετῖ]α 
ἀεια}18. Οοπηρασε τ σι ὁ τΒς ἰγαάϊοη 
ἴῃ Αβο. 188. ἰν. 8 ψδεσζε δε νοῖςε οἵ ἴδε 
Βεϊονεὰ (ἐ.4., πιεββίϑῃ) αἱ ἴδε οἴοβε οὗ 
τς πη] δπηΐυτη τοῦδυκεβ ἰπ σαί μεάνεη 
δηὰ εδιῖῃ, τῆς 81118 πὰ οἰτ68, [86 δῆ ρεἶβ 
οὗ Ὡς βυῃ δηά πιοοῃ, “ δπά 411 τηϊηρϑ 
νν δεγεὶη Βεῖΐαι πιδηϊξεβεεά Πίπιβεῖ δηὰ 
δοιςά Ορεηὶν ἰη 1818 ννοτἱά "᾿. ]Οῃπ᾿8 Αρο- 
οϑῖγρβε, δονενοσ, ο]ΠοννΒ (γεῖ οὐ. χχίὶ. 
12) ἴδδῖ (ταἀϊείοη οὗ ]υἀαΐθπι ΨΏΙΟΒ τα- 
βεῖνδά {πε Ἰυάρτηεηιϊ ἴος αοά απὰ ποὶ ἔος 
ἔδο ταββδίδῃ (4 Ἐβά. νὶ. 1-1ο, νἱ!. 33 ἢ. 
Αἰ γε ῥεαρτισηνν Ῥοϊεπιὶς ὃ) δἰ πουρῃ δη- 
οἴμες οοποερείοη (Ἐπ. χὶν. 3, ἰχίχ. 27 
εἴς. ; ΑΡ. Βατ. ᾿χχί:. 2-6) δβδίρηϊῃρ ἰξ ἴὸ 
ἐδε πιδβδίδῃ μά πδίυσα!ν ἑουπὰ ρταδίεσ 
ἔδνουγ ἰπ ςετίαίπ ΟὨ τι βείδη οἶγο ἐδ. 

Ψψες. 12. Τῆς Ὀοοκβ ορεπεᾶ ἱπ αοἀ᾿Β 
οουτγὶ σοπίλίη τς ἀεδεάβ οἵ τηεπ, 8 οβα 
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13. 

αὐτοῖς " 

ἀεκὰ ΠΡΟ μοι ἰηῖο Ηδάοε, τ. Ἐδάδστηδοβεγβ 545 7ομβεῖὶς ἐνὶ Μγίλος ἀ. Ἡεἰϊεμρη (1 Ά 
τᾶ, Ἰε κνς " ὙΔῚ ο΄. Ὀδασίες οὔ ΑΚ τ 10. ᾿ 9» 19. 

ἔἕαϊε ἰδ ἀείετπιίπεάᾶ Ὁγ ἴῃς ενίάδπος οὗ 
τῆεδς “ νουσδεσβ ἔοσ (ἢς Ὀοοκ οὗὨ [1ε᾽ 
(ΑΙδοσὰ) ; τὰς Ιἰδίῖεγ νοΐμπηε ἔογῃιθ 88 ἴΐ 
ἍΕΙΘ 8 σερίβίεσ οὗ ἴμοβε ργεἀεβι δῖε ἴὸ 
εἴετηδὶ [ἰς (οὐ. Οἰτόσες 11. τῶι ἔ., δηά 
Ὀεῖον οἡ νεῖ. 15). Ὑῆε ἔρυτε οὗ ὈοοΚ8 
ςοηίαϊπίηρ ἃ τεοοσζὰ οὗ πηδη᾿ 8 ζΆσεοσ ννᾺ8 
ἃ τεα! δεῖς ἐεχργεββίοη οὗ [ενν δῇ Ῥεϊ εἶ ἴῃ 
ταογαὶ τει θυξίοηα, ψνμίοἢ ῥγεναι]ςὰ ε8- 
Ῥοοίδιγ ἴῃ ἐβομδίοϊορίςδὶ Πἰξεγαέυσε (4... 
7011. χχχ.; Εποςῇ. ἰχχχίχ.-χς. ; Πδη. νἱΐ. 
10, εἴς.) δἴξες ἰῆς Ἔχιϊθ. "" Απά ἴη ἴΠεβς 
ἄλγβ 'ὶ βὰνν ἴε Ηεδά οὗ ἄδυβ, ψἤῆεη Ὧς 
δδὰ βεαϊθὰ Ὠἰπιβεῖζ ὑροὰ δα ἴῃτοπα οὗ 
δἷ8. φίοσυ, δηὰ τε Ὀοοῖβ οὗ δε ᾿ἰνὶηρς 
ΨΜατα ορεπεά Ὀεΐοτα Πίτῃ ᾽᾿ (Εποςοῇ χὶνὶϊ. 
31 ο΄. Ὀτίνετ᾽β Ῥαπμίοὶ, Ῥ. 86). [Ιὲ 18 
ΟὈνίουβ, ἔτοπι νεῖ. 15, παι ἰῃς τεβυσγες- 
τίοῃ ἰδ ρεπεσζᾶὶ (48 Ὀδη. νἱϊ. 20; 4 Εβά. 
νἱ. 20, νἱῖ, 32; Τ δι. 1, 25; Τεβῖ. Βεη]. 
1ο; Αρος. Βας. 7, εἴς.; ψ, αἰὅτετ, ἰἱ. 
277 ἴ.; δηὰ Ομ δεῖ ςβ᾽ 8 Ἐσολαίοίορυ, 340 
), ἰπ ορροβίείοη ἰο τῇς ργίπιϊεῖνε δπὰ 
8111] ργεναίεπε Ῥεϊεῦ νης Τσοπῆπεά ἰὲ 
ἴο ἔπε τἰξδίεουβ (Ε. Βὲ. 1300). Ηεποςε 
τε Ὀοοκβ οοπίδίη ποῖ ἐπε ροοᾶά ἄεςάβ 
δίοης οὗ ἴῃς 8βαϊπίβ (με ργεναίεηιϊ [ον δἢ 
ἰᾶάςα, ο΄. ΟΒαγῖεβ οα Επ. 1. σ ; Μδὶ. τ]. 
τ6; 0}. χχχ.; Ρβ. ἱἵνὶ. 8, εἰς.), ποτ δαά 
ἀεεάβ αἴοης (188. ἶχν. 6; Επ. ᾿ἰχχχί. 4; οὔ. 
Επη. χο. 2ο; ἄρος. Βασ. χχίν. 1) δυῖ ροοὰ 
δηὰ ὑαὰ ἀεδεάβ αἱΐκε (486 ἤδη. νἱῖ. το: 
Αβο. 188. ἰχ. 20 ζ). Τῆῖβ δραὶπ (8111ε8 
ἢ ἀπὲ Ιταηΐδη ἔα (Η ΒΟ πλᾶπη, 
220), δοσοτάϊηρ ἴο νοῦ, δὲ [ἢς οοπι- 
ταδηὰ οὗ Οτγγηυζά, ἴδε τρῃίεουβ δπά τδς 
νἱοκεά Αἰἰκε νετε σαίβεά ἕο τπεῖσ τα- 
σορεηβε. Ηδσιε (δες (ἰρυπαὶ ἰβ ἃ 
τῆτοης, Ὀεΐοτε ννϑϊοῃ δα Κίηρ᾽Β βυδ)εοῖβ 
δᾶνς ἴο Ἄπβνυνεσ ἔοσ μεῖς οοπάυςξ ; τεῦ εἷβ 
ἃτῈ Ρυηίβῃεά ἀπά τῆς ἰογαὶ ρεῖ τῇς τε- 
Ψδτὰ οὗ βορὰ βεῖγῖςει (᾽ νὴ 12, εἰσ» 
γεγραμμ., Ὁγ ὨοΟπῚ εὐ ἰδ δρεουϊδ- 
τίοῃ οοπ)]εοτυτεὰ Καρῆδεϊ δ8 ἴπε τεςοσζά- 
ἱπρ δηρεὶῖ (Επ. χχ. 3) οὔ ἃ δαπά οὗ 
δηρεἶβ (αν. Επ. χίχ. 5); δὰϊ (πε [εν 188 
ἰάφα οὗ τῆς Βεδνεηὶν ταρῖεβ (πλάκες τοῦ 

ΑΠΟΚΑΛΎΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 

καὶ ἐκρίθησαν ἕκαστος 
κατὰ τὰ ἔργα αὐτῶν. 

καὶ ἄλλο " βιβλίον ἠνοίχθη, ὅ ἐστιν τῆς ζωῆς ᾿ 
καὶ ἐκρίθησαν οἱ νεκροὶ ἐκ τῶν γεγραμμένων ἐν τοῖς βιβλίοις, 

"κατὰ τὰ ἔργα αὐτῶν. 

Καὶ ἔδωκεν ἡ " θάλασσα τοὺς νεκροὺς τοὺς ἐν αὐτῇ, 

καὶ ὁ ᾿θάνατος καὶ ὁ “ ἄδης ἔδωκαν τοὺς νεκροὺς τοὺς ἐν 

νι, 

οὐρανοῦ) ἰ8 οπιϊεϊεὰ πη τῆς Αρος., πος ἴ8 
ἴδετε ἴῃ δἰ ρῃτεβι πχεπείοη οὗ μοβε ᾿ἰνίηρ 
ἂἵ τλε ετὰ οἵ Ἰυάρτηεης. Ἀϊὰ ]οδπ πηεᾶπ 
τδαῖ ποπς ψουὰ βυγνὶνε (ο΄. νεῖ. 5) 2 
Οτενεσα ΔΩΥ βυγνίνογβ ἴο ὃε ἴδίκεη ἀϊσες 
το Βεάνεδη δὲ ἰἢς οοπιίηρ οὗ Οἤσίβε, 48. ἴῃ 
Ῥαυ] 8 ῥτίγωϊεινα οὐτ]οοῖ (8εε οπ 1 ΤῊ. 
ἷν. 16-17) ἢ 

Ψες. 13. ὅ8ες Ρῖσκε Αδοιῆ, ἱν, 32: 
“Τεῖ ποῖ (δῖπε ἱπηαρίπδιίίοη ἄββυσε δες 
ταὶ τὰς ρτᾶνε ἰβ ἂπ δβυΐυπὶ ᾿᾿ (ἔοσ, κα 
Ὀΐγἢ ἀπά ΠΣ δηὰ ἀεδῖῃ, Ἰυάρτησης ἰδ. 8ρ- 
οἰπιςά δεΐοσα (πε Κίηρ οὗ ἔπε ἱκίηρβ οὗ 
ἴῃ 58). “᾿Απά τῆς εδγίβ:. 84]} γεβίοτε 

ἴδοβε παῖ ἀγε δβίεερ ἰπ δεσ, δῃὰ 80 8841] 
τῆε ἄυδεὲ ἴποβε τῆδιὶ ἀνε τπεογείη ἴῃ 
ϑίίεπος, δηὰ ἴδε βεοζεὶ Ἵμαπηροτβ 884] 
ἀεϊϊνες ὉΡ ἴοβε βου]8 (οἵ ἴῃ τἱρδίεουδ, 
ἦν. 35) τ1ῃδὲ ννεγὰ οοτῃηπρεῖιεὰ ὑπο {δ ετ,᾽" 
4 Ἐθά, νἱ!. 32---τερτοάυςίπρ, 45 δεζε, 
ἙἘποςἢ ἴ᾿. σ, “" δηὰ ἰη ῆοβε ἀδυβ ν}}} (ἢς 
ελγἢ δ'βο γίνε ὑδοῖ οβε ννῆο ἅγε ἴγεᾶβ- 
βυτεὰ ἃὉρΡ υἱτ πη ἰξ, ἀπὰ Θῃ6δοἱ αἷ8δὸ υ}} 
εἶνε Ῥδοῖκ ταὶ ψὩϊοῖ ἰξ [48 τεςεὶϊνοά, 
δῃᾶ δε} ν}}} γίνε δος ἰδὲ νπίςδ τ 
ον68᾽. ΑἾδο Ἐῃ. ἱχὶ. 5 νῆεγε (πε σεβ- 
τοτγατίοη ἱποίυεβ “ ἴποβα ψῆο πᾶνε Ὀεεπ 
ἀεβιτογϑὰ ὃν τῆς ἀεβεσῖ, οὐ ἀενουγεὰ ὉῪ 
δε Β8ἢ οὗ ες βεὰ ἀπά ὃν ἴδε Ὀεδδβίβ ᾽". 
Ἑνίἀεπεῖν ἀγοννπεὰ ρεορὶς δὲ βυρροβεδ 
ποῖ ἴο δε ἰπ Ηδάεβ ; ἴδῪ ννδυάες δῦουϊ 
ογ ἀσίξε ἱπ ἐπ οσεδη (ΑςΒ 111. ΤΑῖ. ν. 313), 
μηδὲ εἰς ἔδον καταβαίνειν ὅλως. Α-ς- 
οοτάϊηρ ἰο ἴῃς ῥγορῃει β ςοποερείοη (οὐ 
χἰτὶ. 8, χίν. 9 1.) τε ἴδιες οὗ ραρδῃβ τηυβὲ 
Βανε Ῥεθῆ ἃ ἔοσεροης Ἴςοποϊυδβίου, ἤδη 
τῆς Ιπιρεγῖαἱ σαϊτυβ νγὰ8 τηδάς με ἰεβὲ οὗ 
οδαγαςίοσ; ἴῃ ΨἘΙΟἢ οαδε “ [π6 βοεηδ Ὀ6- 
ἴοτε ἴδε νψῃϊα τἤτοπα ἰδ ταῖμεσ ἃ ἤπδὶ 
βἰδίοπηεπί οὗ ᾿πάρτηεπε [Πλη ἃ βεδίεπιθηις 
οὗ ἤπαδὶ ᾿υάρτπηεης " (ΟἸΠθεγ). Βαυὲ δε 
Ὁγοδάε δἱἹυβίοπ' το τσογᾷς ἤεγε ββονβ 
τῶδλι τῆς ρῥζορῆεὶ 18 τπϊηκὶπρ οἵ (δες 
ἜΠΟΓΆΙ δἴδῖοδὶ ἰιμάρτηεης, ννπίο ἢ ἐπὶ- 
τος ἰββιιεβ ννἱάες ἔπδη ἰῃς ρδτγίίουϊας 

Βἰβίογίςδὶ ἐεβϑὲ οἵ τς Ἐπιρεγοσ- νοσβδῖρ. 
-τ-ἄδης κιατλ᾿, οΥὁ ῬΙυξατοδΒ (ἀφ 1ςἰάε, 
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14. Καὶ ὁ "θάνατος καὶ ὁ ἄδης ἐβλήθησαν εἰς τὴν λίμνην τοῦ α τ Οοτ. αν. 

κὰν μὴ τἘρά νη, 
[οὗτος ὁ θάνατος " δεύτερός ἐστιν, ἡ λίμνη τοῦ πυρός] 1 δ 

15. καὶ εἴ τις οὐχ εὑρέθη ἐν τῇ βίβλῳ τῆς ζωῆς γεγραμμένος, ἔδζε αἰ 

ἐβλήθη εἰς τὴν λίμνην τοῦ πυρός. “ 

1 Ό τη. οντος . . . πυρὸς ψἱ εἰρθι τηΐπη., Με., Αταλ. (Αὐρ.}ν Απάδαν, Ῥυ,, Ηδγυτῃ. 
88 ἃ τηλιρὶηδὶ] 
56εῖ (9), δηά ΝΥ ε 

1088 [80, 4.5., Κγᾶρετ, (αδέξ. Οεἰ. Αη:., τ807, 3.1), νοη ϑοάεη, Βουβ8- 
δυβε (ἸΠ 146 ἀπά 15}], ροΙΠΔΡ8 ἀϊβρί δος ἔγοτ 118 ογ σί πα! ροβί- 

εἰοη δῆεσ 15, νῆεσε ἰὲ ψουὰ δας τῃ6 ςοπίεχι (Ηδυββίείϊεσ, 212-213), βϑίπος ἴπεγε ἰ8 
πο απεδείοη οὗ (με βεςοηὰ ἀεδίῃ εχοερί ἔοσ πυπιὰπ Ῥείηρβ. Τῆς τη]βρ᾽δοσπηεηΐ νγ88 
Ῥιοδδοΐν ἄυπς ἴο τῆς διιγαςτίοη οὗ θανατος ἴῃ 14. 

29) ἀετίναιίοη οὗ Ατππεπίμεβ, ἰἢς Ἐργρείαη 
Ὥδτης ἴος Ηδάεβ, 48 “τῃδὶ  ὨΙΟἢ τες εῖνεβ 
δηὰ ρίνεβ "᾿. ΑΒ ἴῃ 5ϊδν. Επη. ἶχν. 6 δπὰ 
τῆς ἰδίες ᾿σαηΐδη Βυπάεμεβῃ (5. Β. Ε. 
ν. 123 ἴ.), [Ὡς τεβυττεςτίοη οὗ ἴῃς Ῥοάν ἰ8 
ποῖ πηεπεϊοηεά, ἐπουρὰ ἰξ ἰδ ργοῦΔὈΪΥ ἱπὶ- 
δ᾽ Ιεὰ (οὐ. Ἐπ. 11. τ᾿, ἰχὶ]. τᾷ δηά Μαῖι. 
Χχνὶϊ, 52 1.). 

ες. 14. θεδίἢ 8 ϑὶπ᾿ 8 41} πιυδὲ ὈῈ 
ἀεδιτογοὰ αἱοηρ νὰ δίη, ν ῃ}ς Ηδάεβ, 
τις στη τεοερίδοϊς οἵ θα δ᾽ 8 ρσεν (πε 
ἱπιεγηχοάϊαις τεηάεζνουβ ἔοσ (ὃς ἀεαά, 
ἐχοερὶ ἔοσ πηδγίγτϑ, οἷ. νί. 10), πδίυσγα! ν 
Τδᾶβεβ ἴο πᾶνε ΔηΥ ἔπποιίοη. ΤὮΐΒ νγν88 
δε ἙΤδεγβῃεά πορε οὗ εαγὶν ΟΠ σι βιϊδη 
88 οὗ Ἰυἀδίδπι (158. χχν. 8). 10 ἢ π᾿ 8 ἰάεα 
οὗ 186 βεοοπά ἀεαδαῖδ ἰβ τηυς ἢ πιογε σεδ]- 
ἰδεῖς δηὰ βενεγα ἰδδη ἐπε Ηε]]εηίς οΥ ἴῃς 
ῬΒιοηῖς (ο΄. ἀς Ῥγαενι. εἰ Ῥοεμ. ὶ 12, 
εἰς.). 

ΕἸ. 15. ἴῃ Εποςοῦ (χχχνίϊϊ!. 5, χῖνιϊ. 9) 
τῆς ψνοκεὰ δε παπάεὰ ονες ὃν Θοά ἴο 
ἴδε βδίπίβ, δαΐοστε ννοηι {πον Ῥαγῃ [κα 
βϑῖσανν ἴῃ ἔτε δηά βίπκ κε ἰεδά ἴῃ νναΐεσ. 
ΤὨς πιάος βρίγι οὗ τῆς ΟΒγίβείαπ ῥσο- 
δεῖ αὐβίαίπβ ἔγοπι τηλκίηρ ἴδε βαϊπίβ 
ἴδυβ Ρυπίβῃ οὐ πε δ8 ἴῃς Ραπίβῃπγεπὶ 
οὗ τῆς ἀοοπηεά (' οη χίν. 1ο). [π᾿ Αρος. 
Ῥεῖ. 25 ἴδε βουἷβ οὗ {πε πηυγάετεά ρ4Ζε 
οη ἴδε ἰοτυτε οἵ {Πεἷσ ἔοσπλεσ ρεγβεουΐζοσβ, 
οὐγίηρ ὁ θεὸς, δικαία σον ἡ κρίσις. 
Ὑδεβα ἐδδίυγοβ, τοροῖδεῦ νἱτἢ πόδε οὗ 
τογίυσίηρ δηρεῖβ (]εἰετίς ἢ, ὅο 1.) δηά 
Βαπίεϑαις ρτδάδίίομβ οὔ ρυπίβῃπιεπε 
(θ᾽ εἰετίς ἢ,2ο6 [.), ατε σοπβρίουουβ ὃγ ἐπεὶτ 
δῦβεηςοα ἔγοτ [οῃπ᾽ 8 Αροζδῖίυρβε. Τεσε 
ἐδ ἃ βίεγῃ βἰ Πρ] οὐ ἀδους τῆς ᾿ψΒοὶς ἀε- 
βοσ ρέῃ, ἀπά ᾽υ8ὲ που ρἢ ρἱςίοτίαὶ ἀεῖαί! 
ἷβ ίνεῃ ἴἰο τῇακε [πς ρβδββᾶξζε πιογα!] ν 
βυρσρεβεῖνε. ΑΒ ρεῆθηπα, [ἰκὸ ραγδάϊβε 
(4 Ἐδά. [1. 4), νᾶ8β ογελίεὰ Ῥείοσε ἴπ6 
ννοσ]ά, ἀοςογάϊηρ, το ταυδίηϊς θεϊ εἶ (Ο ἐγό- 
ταὶ, ἰϊ. 42-46), 11 πδίυγα! γ βυγνὶνεά τῃς 
ΤΟἸ]αρβςε οὗ 1π6 ἰδιίεσ (νεσ. 11). Οοηίγαβὲ 
ψ τ 1Π|8 ραββασα (δα τα θη 688 βρίσὶς οὗ 
4 Ἐβά. νἱϊ. 49 ἢ. (“1 Ψ}}1 ποῖ πιουγη ονεῖ 
δε τηυϊτυάς οὗ [Π6 ρεσ βίης. . . {Ππ6 

ἃτε βεῖ οἡ ἔγε ἀπά Ὀυγὴ δοῖὶν δηὰ σὲ 
ἀςηςμ6ά᾽}). 11 Ἰοδπ Ὀεΐγαυβ πο ῥὲ ἐν ἔοσ 
ε ἀοοπιεά, με ἐχβὶ δ 18 πὸ οαἰουβ βοοσῃ 

ἔοσ τμεὶς ἔδλίθβ. Τῆς ογάεσ οὗ χχ. 13-15 
δηᾶ χχὶ. σα ἢ. ἰβ δες βᾶπια 88 ἰῃ ἴῃς δδρ- 
ξϑάϊς ρβευάο- ΡΒ: οηῖς 6 Βιδἰές. Απ|- 
φμέέαέέδες (αἴζες 70 4.0.) δεῖς τῆς Ἰυάρ- 
τηεπὶ (“ τεάάες ἱπέεσπυβ ἀθδίτυπι ϑυυτα 
εἰ ρεγάϊείο σεβεϊξαει ρασγαίθοεπ βυδπ, υἱ 
τεάάδταῃ υπἰσυΐᾳυς βεουπάσπι Ορετᾶ βυ8.᾽}) 
18 ἴο]οννοὰ ὉῪ τμῈ τεπενγαὶ οὗ 4}1 ταίηρβ 
(“εἰ εχϑείησυξίυς τῆοτβ εἰ ἱπέεσηυβ 
οἰαυάες οΒ δυυπι ... εἰ ετἰξς ἴοττα δ᾽ΐα 
εἰ οδοίαπιὶ δἰἱυὰ δπαρδίιδουΐαπὶ βειρὶ- 
τετηυπι᾽". 

80 πιο ἔοσ [δες ἀοοπιεά. ὙὍδε Ὀ[188 οὗ 
βδίηῖβ οσουρίεβ ἴδε οἸοδβίηρ ν᾽ βίοῃ (χχί.- 
χχὶὶ. 5). Ετοτὰ ἴῃς βπῖοῖκε δηὰ ραΐη δπά 
δεδῖ ἴὲ 18 ἃ τεϊϊεῖ ἰο ρᾶ88 ἱπίο ἰδς οἱθᾶσ, 
οἰεδη δἰτηοβρδεσγς οὗ δε εἴεγπδὶ ΤΘΕΠΙ ΗΕ 
Ψ Βεσγε πε Ὀσεδίῃ οὗ Ὠεᾶνεῃ 8 βινεεῖ δπι 
τῆς ναβὲ οἱἵν οἵ ἀοά βρδγιίεβ |3κὸ ἃ ἀϊα- 
τοοπὰ ἰπ {πε τδάϊδηος οὗ δἰ8 ῥργεβεπςα. 
ΤὨς ἀοπιίηδηιϊ ἰάδα οὗ ἰῃς ρϑδβᾶρε 18 ἐπὶ 
δυττουπάϊηρβ τῆυδὲ ὃς ἱπ Κεερίηρ ΜΒ 
οδαγδσίεσ δπά ρτοδβρεςίβ; σοῃβθαι πεν, 
5 ἴῃς οἷά υηΐνειδε ΠπΠᾶ8 Ὀεεη δορε- 
Ιεββϑὶυ βυ]]1εΔ Ὁγ δἰπ, ἃ πεὺν ογάεσ οὗ 
τϊπρβ τουδὶ 6 ἰοτπχεά, οὔος {πε οἱὰ 
8οδηδ οὗ {τ|4] δηὰ ἐδίϊυτα 18 δυνερὶ δδβιάς. 
ΤὨΐβ δορε οὗ ἴδε ροϑβι- εχ! !ἰς }υἀδίδη) ῳ 
188. ἶχν. 17, ᾿χνὶ. 22) ψγδ8 οτἱ ρίπδιν ἀς- 
τἰνεοά ἔγοπι ἰἢς Ρεζγείδη τεϊϊρίοπ, ἰῃ  ϊςο ἢ 
τῆς τεπονδίίοη οἵ [πε υπΐνεσβε νγὰ8 ἃ 
οδγάϊπαὶ επεῖ; ἰξ ἰ8 βίσοηρῖν ἀενεϊορεὰ 
ἴῃ Ἑποοῦ (χοὶ. 16, οἷν. 2, πεν πεᾶνεπ 
οηἶγ) δηὰ 4 Εβά. ἵν. 27 ἔ. (“1 τδς ρἷαςς 
Ώετε 1Π6 Εν] 18 Βούνῃ ΡΆ88 ποῖ ΑΥΨΔΥ, 
ἴδετε οαπποῖ Τςοπῖς ἰἢς δεῖὰ ννῆεσε τῆς 
ξοοά ἴἰ8 βονη᾽"). Ὑδε εχρεοϊδείοη (εὐ. 
οὐ Βοπι. νἱϊ!. 28 5) τδαὲῖ τῆς 088 βυ8- 
ἰαϊπεὰ δἱ {δε [11 οἵ Αἄδγτγ νψουά πον ὃς 
τηδάς ροοά, ἰβ μαγάϊγ πε βᾶπιε 88 ἴῃ18 
εϑοπδιοϊορίςδὶ ἱγαπβέοστηδιίοη; τῆς ἸΔτίεσ 
Ρτενδιϊεὰ ψῇεπανοσ ἴῃς ϑίεσγῃ δχί σθποῖαβ 
οὗ δε ἂρε βεεπηδὰ ἰο ἀεδπιδηά ἃ οἱεδῃ 
δύεερ οὗ τῇς υηΐνετβε, ἀπά τῃ6 δροοᾶ- 
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κοι τα, ΧΧΙ. 1. Καὶ εἶδον οὐρανὸν καινὸν καὶ γῆν καινήν" 

“6. 

ΧΧΙΪ. 1. 

Ἰγρεῖς διιίξυάες τοννατάβ πδίυστε δεϊδοπι 
Δηγιμίηρ οὗ τῇς τεπάεσποββ ἀπά 

Ῥδίδοβ, ς.9..ν οἵ 4 Ἐβά, νἱϊ!. 42-48 (ο΄, νἱῖ. 
31). Τῆε δεάυεπςος οἵ χχ. Ἱτ ἔ. ἀπὰ χχὶ. 
1 ᾿ τρρτείοῖς οἱονν5 τς σεπεγαὶ ἐβοδα- 
τοϊορσίςα! ῥσορτγαπιπις, ἃ8 ς.Ρ. ἰῆ Αρος. 
Βασ. χχὶ. ἢν ὙποΣε, ἀπε ἀεδὶ ἰ5 
εηάεά (νετῖγ πιὶ]ά]γ), [86 πενν νοτὶὰ ῥγο- 
ταϊδεὰ Ὁγ αοὰ ἀρρεῶτβ ἃ ἴδε ἁνεῖ- 
ἰηρορίαςς οἵ (δε βδίπιβ (ς΄ αἷβδο χχχίϊ. 
1 4). Τῆς δαγεδὶν 1εγυβαετ ἰ8 ροοὰ 
Ἐπουρἢ ἴοσ {πε πὶ] επηΐυπὶ Ὀὰϊ ποῖ ἕοσ 
ἴῃς ἄπαὶ Ὁ]168; τὰς πεν" ογάεσ (χχί. 5) οὗ 
Ἰδῖῖες (τ΄. αϑονε) οοἰποίἀεβ, Δ8 ἰη Οτίεηίαὶ 
τεϊϊρίοη (] τεπηῖδθ, 45 2), ἢ με πον 
γεῶσ ({.ε., βρεῖηβ) [εβεῖνα! οὗ τε ροά᾽Β 
Ὦπα!ὶ νὶοἴοτγ.---Ἴ 6 ΠοτΆτυ ρτοδίεπι 8 
τος ἱπιείςδίς. ΝΠ χχὶ. 1-8, νυνί οἢ ἰδ 
ενϊάεπεῖν ἰἢ ς ρσορῃεῖ 8 οὐνῃ ξοιΠροθιειοη, 
ἴδε Αροοαίυρβε γεν οἴοβεβ. Τῆς ταδὶ 
οὗ (δε νἱδίοη, ἄοννῃ ἴο χχίϊ. 5, 18. {π|Ὃ 
τῆοσε ἴδδη ἃ ροεεὶςαὶ τερεεϊτίοη πὰ εἶδ- 
Ὀοτγακίοη οἵ χχί. 1:-8, ἴο ψψῃίοἢ χχὶΐ. 6 ζ. 
ἔογττηβ ἔπε ἀρρτορτίαϊς ςοποϊ υδίοπ, 78ὲ 
88 ἴπε ἀουδὶει χίχ. 9 ὁ, τὸ (ἴῃ ἰϊ8 ργεβεηΐ 
Ῥοείκίου) ἄοεβ ἰο χίχ. 1-8. με χίχ. 
9 δ, 1ο 15 ἰταπβίετσοά το (πε επά οὗ χνὶϊ. 
(8εε δδονε), ες ρᾶγαί!ε! 8πὶ Ὀεςοπιεδ 
ενεη οἴοβει. Βοιῇ χνὶϊ. (ἰῆς νἱϑβίοη οὗ 
τε Παγοι- Βαργίοη, υνἱτῦ Βα ον] ἰπθυ- 
δῆς οἡ ἴπε νοσὶἁ, δηὰ ποῖ ἱγαπβίεπι 
ἐπιρίτς) ἀπά χχί. ο-χχίϊ. 5 (1πς νἱδίοη οἵ 
τὰς 1,ἀπιδ᾽ 8 ρυσε ὑτγίάθ, ψνἱεῆ μος ἐπάϊε88 
δἴαρίγε) ἃσε ἱπιγοάυςεά αἰϊκε (ο. χνὶϊ. 1, 
χχί. 9) ἀπά επάεὰ αἱϊκε, (που ρῃ χχί!. 6-8 
8ιῶ8 Ὀδεη 8] 1 μιν ἐχραηάεά τη νίενν οὗ 18 
δρϑοὶδὶ ροβιξίοῃ 88 ἃ οἰπιὰχ ἴο ἴδε επεῖσε 
ἈΡροσάῖγρβε. Αδ χνίϊΐ. γεργεβεπίβ [οὔπ' Β 
ταν ϑίου οὗ δὴ εδεῖίεσ βουτζος, [Πϊ8 βυρ- 
ξεβῖβ, ὈυΣ ἀοεβ ποὶ ρζονς, ἃ δβίγη]ασ 
οτίρίη ἔοσ χχὶ. 9-χχίϊ, 5. Ης πιῖρῆις δανε 
βικειοῃ εὰ τῆς ἸΔξίεῖ 25 δῃ δητὶ ἢ εβί8 το ἴδε 
ἔοστηεσ ; οεσίδί ν τῆς “' εὐϊκοτίαὶ ᾽"᾽ ὈταΒἢ- 
ννοσῖκ ἰῃ χχί. ο-χχίΐ. 5 '8 ἢοῖ ὩφΑΥΪΥ 80 οὔ- 
νίουϑ δη δὕγυρε 88, 4.4... ἰπ χνί. ὕὌροη 
τις οἵδε απ ἴδετε σε ουςομεϑ δηά ἐγαὶ 8 
ΜὨΙΟἢ δανε Ὀεδη Πεῖά το ἱπιρὶγ τᾶς τενὶ- 
βίοῃ οἵ ἃ ϑοῦτοε οἵ βουσζοεβ, Ἔεβϑρεοίδὶ 'υ οὗ 
ἃ ]εννῖδῃ οδαγαοίες (80 νατί ουβῖγ ΝΊβοδεισ, 
Ννεγίαηᾶ, ΜέπέροζΖ, ϑρίτϊα, ϑαβραδίίεσ, 
Βείχρβ, ϑομπιίάς, 5. δανίάβοῃ, νοη ϑοάςη, 
ἂς ἕδγε, Κοδῖεσ, Βαϊοη, 1. ΝΥ εἰββ, απὰ 
Ἐοτθε8), ἀεἰ πεδείηρ τμε πον [ετυβαὶ ἐπὶ 
(7. χχι. 1-2). [π τδ18 ἐνεπὶ ἴῃς ΟἸσίβ- 
εἴθ εὐἀϊιοτβ παπὰ ψουά ὃς νίβίδὶςε, 
ποῖ ποοιδβασὶ νυ ἰπ χχὶ. 22 (8εε ποίε), ὃυϊ 
ἴῃ τῆς ἀρνίον-Δ]]υϑίοπΒ, ἴῃ χχὶ. 14 ὃ, 23 

ὁ γὰρ " πρῶτος οὐρανὸς καὶ ἡ πρώτη γῆ ἀπῆλθαν, 
καὶ ἡ θάλασσα οὐκ ἔστιν ἔτι. 

ὥ χχὶ!. 5), 25 ὁ (-αχχίϊ. 5 α), ἀπά 27 
Ξε Χχ, 15, Χχί. 8, χχίί. 3 α). Αποῖδεσ βεῖ 

οἵ ἐεδῖυτεβ (χχί. 1:2, 16, 24-27 α, χχίϊ. 2 ς, 
3 ἃ, 5) ἰδ εχρ᾽ςαδ]ε ἀρατὲ ἔγοπὶ ἴδε 
Βυροιδεδίδβ οἵ ἃ [εὐγίβι βοῦσος, ος ἰηδεθᾶ 
οὗ δὴν βουζοὲ δὲ 411. [{,}1{6γα}}Ὺ ἰδκοη, 
ἴδεν ἅτε ἱποοηρτυουδ. Βυΐ βίηος χχί. 9- 
χχίϊ. 5 τᾶν ὃε δαυίνα!εηϊ ποῖ 80 πιυςἢ ἴο 
8 εν 8} ἰάεα] ςοηπςείνεὰ ς«κὖ ςῤεεὶς ΟἈτὲς- 
ἐέίανα 88 ἴὸ ἃ Οἢσβείδη ἰάεαὶ ἐχρτεβδεά ἴῃ 
τδεὶ ἱπδῖννε ἔεστδ οὗ ἃ [εὐν δὰ ἰτδάϊ- 
τίοη ΒΊΟΝ οτὶ σία! ἀερὶοῖοά δῃ ἐδγίδὶν 
7εγυβαίεπι βυττουπάεά ὈγΥ 186 τ τ] 
πῃδιίοπϑ οὗ (δς ννοεὶά, ἃ υπιδες οὗ ἰγαϊῖδ. 
ἐπ (δε Ἰδεῖει βίζείοΒβ νψουἹὰ οὈνϊουδὶν δὲ 
ἱπδρρ ςδῦὶς ἱπ ἴῃ πεν βεϊπρ τὸ ψὩοΒ 
186. νγεσε ἱγαπβίειτοα. Ὑῆδβε ἅσγε τα- 
ταϊπςά, δοννενεσ, πο οηἷν ἔογ ἐδε βαῖε οὗ 
τπεὶς ἀγοῃαῖς δαβοςίδιίοηβ Ὀυϊ ἴπ ογάεσ ἴὸ 
Ἰεπὰ ρἱοιοσί αἱ σοπιρ εἴδη ἐδ ἴο ἴπε ἀεβοεὶρ- 
τίου οὗ ἴδε εἰεσπαὶ ον. Τῆς δυΐδοσ, ἴῃ 
δδοσί, 8 ἃ γεϊϊρίουβ ροεῖ, ποῖ ἃ τπεοῖο- 
Εἰλῃ οἵ ἃ διἰδιοτίαπ. Βυὶ ψὨΙῈ τῆ εδς 
διςδαὶς ἀειαὶ 8 πεθὰ ποῖ ἰηνοῖνε ἴπε υδε 
οὗ ἃ εν βἢ βουγος (80 τὶ μεν ϑομδη πὰ 
ΥΝνεἸΠμαυβεη), τους ἢ 1688 ἃ τεΐίεσεπος οὗ 
τε ννδοῖςε νἱβίοη ἴο (ἢς τι] πηΐδ] } ἐγυβᾶ- 
ἴεπὶ (Ζαμπ), οὐ ἴπε δδογίριίοη οἵ ἱξ ἴὸ 
Οεγηίδυβ (ΝΟ ] τε) οσ ἃ οδε αβεὶς 1 ευνδἢ 
ΟΠΒτί βείδη δἀϊτος (Βγυβίοῃ), πιᾶν ποῖ τῃς 
τερειτίοπβ δηὰ ρᾶγα!!ε]δηβ, ἐδβρες ιν 
ἰπ νὶενν οἵ χχί!. 6 ζ,, ἱπάϊςαϊε ἃ οοπιροπίεε 
ΟΠ βείδη οτί ίη, δ8 ἰ8 βυσραβίςά, ς.6΄., ὉῪ 
Ετῦεβ (ΑπἸχχὶ. 1-4, χχὶϊ. 3-17, 20, 21, 
Β-αχχὶ. 5-27, Χχίϊ. 1, 2, 1:8, 190) δηὰ ϑεῖ- 
ψγ (χχι!. 16:21, ἔδε σςοποϊπβίοη οὗ Α- 
χχί. 2, χχίϊ. 3-5, χχὶ. 3-6 α, χχίϊ. 7, χχὶ. 
6 ὁ-8, οὐ οὗ Βιαχχί. ο-χχίὶ. 2, χχίϊ. 6, 
8-15)}) ϑοπῖο ἀϊδἰοςδείοη οἵ ἴδε οτὶ χίπδὶ 
δυϊορταρῇ οὐ βογίραὶ δάάϊτίοπθ πιᾶν ὃς 
οοπ]εςτυτοά ν»Ε τεᾶβου ἴῃ χχίϊ. 6-21 (8εεὲ 
Ὀεΐον), δὲ ἰεαϑὲ. Βυῖ τῆς τεἰϊεγαϊίοης 
ἃτε ἱπεε!Π ῖθ]ς ἐπουφῇ Ὧ8 με Ψοτῖς οὗ ἃ 
ΒΠΕΙς ντίτες, νοβε δἰπὶ ἰ8 ἴο ἱπηργαββ δῃ 
δυάϊεπος ταῖμεῦ τη ἴὸ υος ἃ ρίεος 
οἵ ̓ ἰτεγαῖυσε. Τῆς 1 ποοά 18 ταὶ Ἰοδπ 
οοπηροβεά χχὶ. ο ζ. ἃ8 ἂπ ἀπε μεδὶβ τὸ ἴδε 
ἀεβοσίρείοη οὗ τἰδς εν] οἷν μος Βς Βαὰ 
τοι κοϊαςδὰ ποῦλ ἃ βοῦτος ἰη χνυὶϊ., δηὰ 
τῆδι ἢς τερελιεὰ ἔπε ἰηςϊάεηι οἵ χχίΐ. 8, 9 
(68 χίχ. 9, το δὲ ἴδε Ἵεπά οἵ χν]].), δάδρι- 
πᾷ ἰὲ το ἰϊ8 ροβίεοη αὲ ἐδ οἰοβε οὗ ἴδ 
ψνΒοὶς ὈοΟΐκ 848 ννεὶ! ἃ8 οὗ ἴμε ἱπηπιεάϊ δεῖν 
Ῥτεςεάϊηρ οτδςῖε. 
Οβάρτεε ΧΧΙ.---νν. 1-8 : ἴῃς ρῥγεϊυάς 

ἴο τῆς ᾿δβὲ νἱδίοη. 
νν. 1-2, ἴδ πῖ|ε : 1 α διαχχ, Ι1 , 
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2. καὶ τὴν πόλιν τὴν " ἁγίαν ᾿Ιερουσαλὴμ " καινὴν εἶδον κατα- Ὁ χὶ. 5, 1ε4. 

βαίνουσαν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἀπὸ τοῦ θεοῦ, ὁ ἡτοιμασμένην ὡς νύμφην Ηεῦ. αἱ. 
“ κεκοσμημένην τῷ ἀνδρὶ αὐτῆς. 3. καὶ ἤκουσα φωνῆς ᾿μεγάλης "ἐκ 52. 
τοῦ θρόνου λεγούσης, 

“Ἰδοὺ ἡ " σκηνὴ τοῦ θεοῦ μετὰ τῶν ἀνθρώπων, 

καὶ σκηνώσει μετ᾽ αὐτῶν" 

“[]} οὗ ἷε " (188. χἹῖχ. 18). 
Χχανὶΐ. 47, κει. Ἷϊ. το, νἱϊδ, 8, φ΄. 168. ᾿νἱϊ. 15. 

Ιτεχχ. 13 α. ΤΒ6 αὔβεπος οὗ (δες βεᾶ 
ἔτοσὴ [ο μη Β ἰάεαδὶ υπηΐνετβε ἰΒ ἄυα ποῖ ἴὸ 
ΠΥ ϑαπγιτὶς ἤοττοσ οὗ ἴῃς οσεδη, πος ἴο 
(8. δββοςίδιίου νυν Εοπις (ΧΙ. 1), ΠΟΣῚ 
το ἴῃς δηςίεης ἰάδα οἵ 118 ἀϊνϊἀϊηρ εἴεος 
(“ πιᾶτε ἀϊββοςίδοὶ!ε," “ἴδε υπρ]υτηδεά, 
ΒΔ]11, ἐβίγαηρίηρ 868,᾽᾽}, δυϊ ἴο [18 τηγίδο- 
Ἰορίοδὶ Ἵοπποχίοη ἢ [δὲ ρῥτίπιεϊνε 
ἀταροη-ορροπεηῖ οὗ αοά, ἴῃς ἰαβὲ ἴσος 
οὗ ΨΒοτη 18 πον ΟὈ] εταῖεά. ΟἿ, 5|Ὁ. ν. 
150, 1δο, 447 (ἔσται δ᾽ ὑστατίῳ καιρῷ 

ρὸς πότε πόντοε), Α88. ΜοΒ. χ. 6,4 Εϑά. 
νὶ. 24, Τεβί. [ἐνὶ 4, εἴς., ἕο [Πῖ8 τεϊρίουβ 
Δηιϊρδίδυ ἰο ἰῃς ἰγεδοπογουβ, ἰυγϑυϊεηὶ 
αἰεπιεης οὗ ννδῖει. “1,24 πιεῖ Ἔεϑἰ ὑπὸ δῃ- 
πυϊδείοη, ὑπς βιέγ!ζαιίοη ἀππε ρασίὶα 
ἄς ἴα ἴεσιθ, υπ τεβίε ἄὰ οἤδοβ ργπιὶεϊξ, 
βουνεηὶ ὑῃ οἰμδιϊτηεης ἄς Ὀΐευ ᾽" (Κε- 
Ὡδῃ, 440). ΡΙυἴδτοι (ἀε 1ςἰ4ε, 7 ἔ., 32) 
Ῥτεβεγνεβ ἰῃε Εργριίδη βαογεὰ ἰγδάϊίοη 
1μαῖ ἰῃς δεᾶὰ νγῶᾶϑ πὸ μδτὶ οὗ παίυγε 
Ἦν ρισμένην) Ὀυϊ δη αἹΐεη εἰεπιεηὶ 

ἴον περίττωμα), [ν}} οὗἨἉ ἀεπίγυςτίοη 
δηά ἀΐϊβεαβε. Τῆς ρῥτγίεδίβ οἵ [1588 (32) 
Ββδυπηαὰ ἰξ δ8 ἱπῆρυτες δηὰ υπβοοίδὶ ἔοσ 
ΒΔ] Ιοννίπρ υρΡ (ἢς βδοσοά Ν᾽Ϊθ. Οπε 
ἕανουτίες ἐγδάϊείοη τηδᾶς τἢς 8ε8 ἀἰβαρρεᾶσ 
ἦπ ἰἢς ἤπαὶ οοπῆεκρταϊίοη οὗἩ ἴῃς ννοτὰ 
ΚΕ. Κ6. 280), Ῥυῖ ]οῆπ ἱρπογεβ Ἐπ 5 νίενν. 
Ὧε ννοχὰ 8 ἴο δεπὰ δ8 ἰξὲ ὑερδπ, νἱἢ 

ογαδίίοη ; ΟἿΪΥ ἴξ ἰδ ἃ πεῖν ογεδίίοπ, νἱτἢ 
ἃ νΡεσίεςϊ ραγδάϊβε, δηὰά πὸ {πυναγίίης 
ενιΐ (Βάση. νὶ. 13). Ηἱἰβ οπηἱββίοῃ οἵ τς 
Οσεδη ἰ8 βἰ πρὶν ἄὰε ἴο {πε ὕδά δββοοία- 
τἴομδ οὗ τ1ῃ6 αῦγβδ 48 ἰῃς αῦοάς οὗ Τοῆουι 
ογ Τίδηαι (ς΄. Οεβίει! εν 8 Ευοΐ. ο7Γ Με:- 
δἰαπὶς Ιάεα, 79 ἴ., α. Α. 5:8 Ὑεγη- 
ϑαΐφηι, ἰ. 71 ἴ,, απὰ Ηδβείηρβ᾽ Ὁ. 8. ἱν. 

194, 105). 
νες. 2. ἐκ-- τὶ ρίπ, ἀπὸ -- οτἱσί παῖοτ. 

ΤΠΐδβ σοηςεριίοη οἵ [δ πεν 7 ετυδβαῖ ἐπὶ 88 
ταεβδὶα πῃ 8 ὑσίάε ἰῃ ἐπε Ἰἰδίϊες ἄδγβ ἰ8 δῃ 
οτί ψίπαὶ ἰουςῃ, δά δὰ Ὁγ {πε ῥσορῃεῖ ἴὸ 
δε ἰτδάϊοηδὶ } ενν 88 τιδιεσίαὶ (οἷ. Ν οἱΣ, 
336 [). [π 4 Εβά. νὶ. 26 (1.4ῖ, ϑ5υτ1.) 
“ἢ. δχίδε 841} ἀρρεᾶσ, ὄἼνεὴ ἴῃς οἷ 
οοπηΐπῷ ἔοτιἢ, ἀπά δῆς 884]} ὃς βεεπ ψῇο 
ἰ8 πον Βίἀάδη ἔσοπι τἰἣς φαγί ᾽᾽; δυϊ 
τδ18. ῥγεοθάεβ {πε 400 γεᾶῖβ οὗ 0188, αἱ 

{χί. 12, χνὶ. 1. 

, Χὶδ 

ς ἰδῖ, τ2, 
Θεὶϊ. ἱν. 
6. 

ἁ χὶχ. γ.8, 
186. Ἰἰΐ. σ, 
Ιχὶ. το. 

ς Εσεῖκ, χνὶ. 
1 τὸ 

Εχὶχ. 5: ἡ]. χχ. τι. Ὦ χἰϊὶ. 6, Εσεκ. 

τῆς οἷοδς οὗ ψνΕϊς ἢ πιεβδίδῃ ἀΐεβ. [ἴπ Ἐπ- 
χο. 28 ἢ. ἃ πεῖν δηὰ Ὀεϊίεσ πουβε ἰ8 δυῦ- 
βεἰευϊεὰ ἔος ἴπε οἱ, ννῆ 116 ἰπ 4 Εβά, ἰχ.- 
χί. τῆς τηουτηΐηρ τηοῖμος γαῖ μοῦ βυδάθηΥ 
Ὀεςοπηεβ “84 οἷν δυϊάοὰ" νῈ ἰασρε 
ἔουπάδεϊοπβ (ἰ.6., Ζίοη)ῆ. Ὑδεβε ρϑγίίδὶ 
δηιιςὶρδεϊοηβ ἰεπά βοπιε Ἵοοΐουσ ἴο Ὠαϊ- 
ΤΠ 5 ΡΪεδ (πᾶὶ ἴῃς σοποορεοη οὗ ἃ 
Ρτιε-εχίβίεης βεδνεηῖΐν [εγυβαῖεπὶ ννᾶβ 
ΕΧΙσοΠΊ Εἶν ᾿ἰπιϊιςεὰ ἴῃ ]1υἀδίδηι, ἀπά μὲ 
]οδμηΒ νἱβίοη ἰ8 ἴο Ὀς ἰβοϊδιεὰ ἔγοπι ἴδε 
οἵδες Ν.Τ. δΒιηίβ (βεε τεῆ.). Εοσ ἃ ἔπε 
Δρρ ἰοδιίοη οὗ {πε ψ8ο]ε ρϑδββᾶρε, βεὲ 
ἙΕεοε Ηονιο, ςὮ. χχῖὶν. Τῃα νἱβίοπ οοη- 
νεγβ ΟἸγίβιϊδῃ ἤορε δηά οοπιίοστι ἱπ 
ἴοσσὴβ οὗ ἃ οὕττεης δηὰ δηςίεης σαὶ ρίουβ 
«τδάϊείοη ὑροη δε πεν [εγυβαΐεπι (οὐ 
ΟΠδγίεβ ου ρος. Βδζ. ἱἷν. 3). Ὡς 
τἰταϊ εἶνε ἔοττῃ οὗ τπϊ8 οοποερείοη, νυ ἢ 
βιεὰ ἱπ νᾶτίουβ ῥῆδβεβ ἄοννῃ ἴο ἴδε 
ορεπὶηρ οὗ ἰδς βεςοηὰ ςαπέυσυ, ννᾶβ (δαὶ 
τῆς ελγίῃ]ν ]Θγυβαίεπι ΒΡ πεεάθα τὸ 
Ὀε Ρυτδεά ἴῃ ογτάος ἰο Ῥεοοσια ἴδε δὲ 
δηὰ ἢπδ] ςεπίσε οὗ ἰῃς πηεδείδηϊς σεαὶπὶ 
νὴ 118 Ρεσέεςξ οοτητηυπίοη Ὀεῖνεεη Οοά 
δηὰ πηδη (ο". [88. 1χ., ἵν. τ -Ξ- ΤΟ χὶϊ!. 
χδ-1γ, ΕΖεῖὶκ. χ].-χῖν., ΕΠ. χ. 16-19, χχν. 
1, Ῥβ. 80]. χνὶϊ. 25, 33, Αρ. Βδσ. χχίχ., 
χχχῖχ.-Χ]., ἰχχὶϊ., ἰχχῖν., 4 Εβᾶ, νἱῖ. 27-30, 
χίὶ. 32-34, εἰς.). Βυΐξ δἱοηρδίάε οἴ τὨϊ8, ἐ6- 
Ῥεοῖδ ιν ἴεν [86 ταὶ σίουβ γενῖναὶ ὑπάε 
τῇς Μδοοάρεεβ, ταη ἴδε ἐεε]ϊης τπαὶ τῆς 
ἙΔΙΊΝΙΥ 7 εγυδαίετη τν88 ἴοο βία πεά δηὰ 
βεουϊασ ἴο ὃὈς ἃ βαοσεὰ οἰτυ; [ἰδ Πεδνθηϊν 
ςουπίετρασίῖ, ρυτε δηὰ ργε-εχίβίθηϊ, πυδὶ 
ἀεβοεπά (80 Πετε, αἷϊεσς Επη. χο. 28,20, ἘΝ 
Βᾶσ. χχχὶϊ. 3, 4, Τεβί. Ὀδη 5, εἴς). ἴῃ 
ταῦρὶπὶς {Πεοίορσυ, ἴδε ν᾽βίοη οὗ ἴδε 
δΒιεανεηὶν 7 6γιβδ] επὶ νν88 ἰἌκεη ἔσοση Αὐδσ 
αἴϊες πὶ8 ἰαρβε, ὃυϊ βδῆονῃ 48 ἃ δβρεοΐαὶ 
ἴανους ἴο Αὐτδμδπι, Ϊασοῦ δηὰ Μοβεβ {. 
ΑΡ. Βασγ. ἱν.). ὉὙᾷε Οπγίβείδῃ ργορδεῖ 
7οδπ ποῖ οπΙῪ β6ς8 ἰξ Ὀυϊ 8668 ᾿ξ τϑαὶβοᾶ 
ἃτηοηρ ΟΠ τίβιίδη ρεορῖς---α ὕσανες δπὰ 
βίρηίϊποληπὶ τνοσά οὗ ρσόορῇεου, ἱπ νΐενν οὗ 
Ὧ18 ἅψε δπά βυστουηάϊηρβ. 

γν. 3, 4. σκην. (εῇοβεη οἡ δοσουηῖ οὗ 
ἰϊ8. “" δδββδοῆδηςε ψἱτἢ τῆς Ηδοῦτεν ἴἰὸ ἐχ- 
Ρτεββ ἴῃς δλελίμαλ,᾽"" Ὀτ. Ταγῖοσ ου Ρῖσκε 
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ἱ ὅδη. χνὶΐ. καὶ ' αὐτοὶ " λαοὶ αὐτοῦ ἔσονται, 

καὶ, τς, καὶ αὐτὸς ὁ θεὸς μετ᾽ αὐτῶν ἔσται. 

16. Ἑτοῦ 4. καὶ ! ἐξαλείψει πᾶν δάκρυον ἐκ τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν, 

χανΐ. τὰ καὶ " ὁ θάνατος οὐκ ἔσται ἔτι " 

κ ὅδ ρίυε. Ὁ οὔτε πένθος οὔτε κραυγὴ οὔτε " πόνος οὐκ ἔσται ἔτι - 
τρρέτον ὅτι τὰ πρῶτα ἀπῆλθον. ἷν, 27. ι πρῶτα ἀπῇ 

ἀρ τος 5. καὶ “εἶπεν ὁ καθήμενος ἐπὶ τῷ θρόνῳ, ““᾿Ιδοὺ, " καινὰ ποιῶ 

Σκνυδις πάντα." "καὶ λέγει ““Γράψον - ὅτι οὗτοι οἱ λόγοι ᾿᾿πιστοὶ καὶ 

-ῳ- ̓ Η ἀληθινοί εἶσι." 6. καὶ εἶπέ μοι, " “ Γέγοναν.: "ἐγὼ τὸ ἄλφα 

οτος, καὶ τὸ ὦ, ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος. ἐγὼ τῷ διψῶντι δώσω αὐτῷ ἐκ τῆς 

εἐοιβίκο πηγῆς " τοῦ ὕδατος τῆς ζωῆς "δωρεάν. 7. ὁ " νικῶν κληρονομήσει 
(ΗὔδεςΒ- 

δ," Ὁ ἴ88. ἶχν. 19, [ετγ. χχχὶ. τό, Α.55.- Μοβ. χ. :. Ὁ Ξ ρμδίπ, οὐἱγν ἰπ ρος. ἰὼ Ν.Τ. ΡἾεΑ. 
ἰχν. 17. 4 Β: ΠΕ] οἱ]: γ μεζε ἰῇ Ἄρος, 

8 ϑίπλίϊασ δϑδενεγαϊίΐοπβ ἰη δῇ. ἰΐ. 45, υἹἱῖϊ. 26, εἴ. 
α χνὶ. γ: Οκ ίογῃι Ὀείδδηι. (192). 

ν ΟἹ. Ἰοδη νἱΐ. 32 ., [υδῖ.  έα!. ᾿χῖχ. εἴς. 
Υ ἰδ. γ; εταρδαιὶς (αὐ τῷ, α ὑ τό ς). 

οἵ ΡΒ. χίχ. γ, ςχὶ. γ, εἴς. 
13, 188. χἰὶ. 4, χιῖν. 6, χἱ νι ϊ!, 12. 
ἷν. 10-14. 

᾿ς. ἃ ἐδδίυγχε 
τ ἶ58. χἰ ἰὶ. το, 2 Οος. ν. 17, νἱ. τ6-18, Βαγῃ. νἱ. 13. 

τὰς αρος. βιγίε. τ ἴῃ δεωδε 
ν (Ετωρμδεῖς, ἔγω), οὔ. ἱ. 8, χχίϊ. 

ἱ χ χχιΐ. 17, [δ 

1 Τῆς υὑπυδβιδὶ δογίβιὶς (οὐ Ηεἰδίπς, 67) ᾿εγπιϊπαϊίοη οὗ γεγοναν (ποὰν 8., ἴσεπ.ν 
οἱ εἀά.) [48 βίδσίεά {πε νδγίδηϊβ γεγονασὶιν (38), γεγονε (41, 94: 

Εταβιηυβ δαβεὰ οἡ νυῷᾷ., δἰ8 Μϑ5. ἵ σεδάϊη "Ὁ ̓ 
8γτ., Αστη., Απά., Ασεῖῃ., εἴς. ; ΞΞ εἰμι, 80 

ΑΒΟΙΒ ἰἰϊ. 3) ἰ8 τη τε] τάθεγπδοὶς (Η Ὁ. 
νἱϊ!. 2, ἴχ. 11). Τῆς ψΒοῖς πιεδηΐηρ δπὰ 
ναῖις οὗ τῆς πεὲνν ]εγυβδίεγῃ ᾿ἰεβ ἴῃ (δε 
τεβεηςε οὗ Οοὰ (Επ. χὶν. 6, Ιχἰΐ. 14, 
εβί. ]υἁ., 25, εἰς.) Ψ ἢ πλεη ννίοδ ἰἰ 

ξυδιαηίεεβ. Τῆς ΟΤ. γῥτγοπιῖβεβ ἅζσε 
τεδ᾽ἰϑεὰ (βεε σεῖ); ΘΟοά 18 δοοεββίδίς, 
ἃπά πε τε ςοπδβοϊςὰ υνἱτἢ εἴεσηδ] ςοπι- 
ἴοσι (τ΄. Ἐποςἢ χ. 22, καὶ καθαρισθήσεται 
πᾶσα ἡ γῆ ἀπὸ παντὸς μιάμματος καὶ 
ἀπὸ πάσης ἀκαθαρσίας καὶ ὀργῆς καὶ 
μάστιγος). ἔνε Ψετε ἴο τεδὰ Ὧν ΡΑ8- 
ϑᾶζε ἰπ τῆς ᾿ἰρδι οὗὨ 188. ᾿χὶ. 3-1ο, τῆς 
ἴεξδσβ γίρεά αἰνὰ ψου]ὰ δἰ χη ν τπδῖ τῆς 
Ρεηϊίεηῖϊβ εσα πεν εϑρουδεά τὸ ἴδε 
[,οτᾶἄ; ὃ. τῆς οοπίοχι ματα ἱταρ 1168 ἔδδτδ 
οἔὗ διε διὰ ρμαΐὶπ, ποῖ οὗ γερεπίδῃος. 
ΑΟὟΤΒΟΣς ΒΠ21} Ὀ6 πὸ τῆοτς ἰάδουσ, ποῖ 
Βἰσκπαθθ, ΠΟΥ ϑόῦσονν, Ποῖ δηχίεϊυ, ΠΟΥ 
πεεά, πος πἰρδῖ, ποῖ ἀδγκηςεβθ, δὰϊ ἃ σζγεδῖ 
᾿ἰρδς" (51αν. Επ. ἰχν. 9). 

ες. 5. Τῆς ἢτϑὲ δηὰ οὐἱν {ἰπιε ἐπδὲ 
Οοά δἀάτεββεβ ἐπε βεεγ, οὐ ἰπάεεἁ (αρατγί 
ἔτοτῃ ἱ. 8) ϑρεᾶδκβ δἱ 411. Ὑὴὲε δἰπιοβὲ υη- 
Ὀγόκεῃ 8|]|επος δϑϑοίρηθά το αοὰ ἰη ἐπε 
Αροοδῖνρβε Ἷογσεβροηάβ ἴο ἴδς Ερυριίδῃ 
ἰάδα οὗ (ες ἀϊνίηπε Κεάβοη πεεάϊπρ Ὡ0 
τοῆσυς Ὀὰὲ ποίβεϊ εβϑὶγ ἀϊγεςτίπς τηοσίδὶ 
τοῖϊηρβ ΌΥ τὶ ρβίεουδηεββ (ΡΊυ:. ἐς 715ὲάε, 
75; Ὦεης τᾶς ἀεἰν ἰ8 βγτωδο] δεὰ ὉῪ τῃς 
Ἄοσοοοάϊ!ε, νυνὶ ο ἢ ννᾶ8 θεϊϊενοά το δε τῆς 
ΟἿΪΥ δηίπΊΔ] ννίπουὲ ἃ τοηρσυε). 

νει. 6. “'Τὶβ ἄοπε, 411 18 ονεῖ᾽" (8ς. 
οὗτοι οἷ λόγοι ος πάντα). ΤῊς ρετέεοϊ- 
ἱπρῷ οὗ Οοά δ ννογῖκ ἰ8 ἕο Ἰοννεᾶά, 48 ἰῃ 188. 

“πὸ ἄουδιὶ ἃ ἔμροι 
γόνα," ἀν πη), ἀπά γεγονα (Σ "ῬΩ, 

ΩΝ ἐπ κλεῖν. Μιξόμηι, 1891, 206). 

11ν.-ἵνὶ., Ὁ ἃ 1ἰθ6γαὶ ρτοπιίβε οἵ βαιἰβέδς- 
τἶοη (0 41 βρίγίτυδι ἀςδῖίγε, ἀπά τῆς 
ἴἄγες ἰάδδβ οὔὗἨ Ἴοηδβοϊδιίοπ, εἴεγηδὶ στε- 
τεβῆηςπι, δά Ὀϊνίπες ἔξ! ]οννβαῖΡ δῖὲ 
τῶυ8 οοπ)οϊπεὰ 488 ἴῃ νἱΐ. 14-τ72ώ. Οοζαραγα 
τε ἐοπίδὶ ὑπ ες ἡ ὐχ ὧε ἐμιὑδα 
Αδν. 8 6 , ἀφ᾽ ἧς ὀμβρεῖ 
ἀγαθά, ἡ τοῦ φιλοδώρον Θεοῦ σύνοδός 
ἐστιν. χάριν ἐπισφραγιζόμενος τὰ 
τῶν εὐεργεσιῶν ιν, ἔσομαι σοῦ. 
Ἴδε ῥγοπιῖδε ἱπιρ}168 (1Π|πὸ 188. χίῖν. 3, τοῖ 
ἵν. 1ὴ ἴθαε ἐδῖτγβι '8 δοςοπιρδηϊεὰ ὃΥ τεδάϊ- 
688 δηὰ δαρβεζηεβδ (ο δοσερὶ ἴῃς Ῥοοη, 
ψἰοἢ ἰ8 τες (6) ἂδπὰ [}} (πάντα) ἀπά 
814] (νεῖ. 7). Τα εδίτβι ἔος Οοὰ 18 ορ- 
Ῥοβεὰ ἰο ἴτε υὑπρεϊ]ϊεῖ ἀπά νίςς ψὩΙο ἢ 
αυεποῦ ἱξ, ᾿υ8ὲ δἃ8 ἴῃ νἱοϊοτίουβ |ἰξε ἰδ 
οοπίιταβιθὰ ἢ τἢ6 οτάνεμ δρίσιτ ΒΟ Β 
Βα σίηΚ8 ἔγοσα ἴῃ μαγάβῃϊρβ απὰ ἀεπιαπάβ 
οὗ αἰ. δι πη ]αεὶν {πε [πὶ οὗ βιγεηυουβ 
οδνεάϊεηος πον ἐπίεσβ οπἡ ἰϊ8 τηδ)οσΐτυ; 
ἰξ σοπιε8 ἰηο Δῃ Ἵϑίδϊε οἵ 8114] οοηπάἄεπος 
τὸ ἴς ρτεδλὲ σοὰ, Ὀεβίοννεὰ οἡ 411 ψῇ8ο 
δοαυΐε Ἐποπηβεῖνεβ Πρὶν ἰπ ἐμοὶ ῥργοῦδα- 
τίοη. ΒΥ ἃ τᾶσζε ἰουοῖ (βίποε ἰϊϊ. 22) ἱπ 
τὰς Αροςαῖγρβε, τῆς ἱπάϊνϊ 1] ΟὨτί βείδπ 

ὕδυσ!γν τς ντίτοι ἰ8 

τεϊϊρίουβ ἱπάϊν ἀυ 8] 86 ἀριὶν ἐο! ]οννΒ (ἢ 6 
ἰάεα οὗ ρεγβοηδὶ ργοῃίβε δηὰ ἐποουγᾶσε- 
τηεηὶ (οὔ. χχίϊ. τῇ, Ὧ5 δἔιεγνναγάβ οὗ Ἰυάρ- 
τηεπῖὶ (χχίϊ. σ1-12). 

νεῖ. 7. ὙΏεβε ὈοοπΒ (3-7), βονγενεσ, 
τε τεβεσνεά ἴοσ τῆς ἰογαὶ ; ἴπε πίγά (Βοῃ 



4--8. 

καὶ φαρμακοῖς καὶ " εἰδωλολάτραις καὶ πᾶσι τοῖς " ψευδέσι, τὸ 

μέρος αὐτῶν ἐν τῇ λίμνῃ τῇ “᾿καιομένῃ πυρὶ καὶ θείῳ, " ὅ ἐστιν 

ὁ θάνατος ὁ δεύτερος. 

χχὶϊ. 15, 1 Ῥεῖ. ἱν. 15, 148. ν. 6. Εοπι. ἱ. 20, ΜΙκ. νἱΐ. 41 -- Μί. χν. 19. 
ἃ ἀεη. χἶχ. 24, 188. χχχ. 33, Εζεῖὶς. χχχνὶϊὶ. 22. 

οἵ ἀοά) ννᾶ8 ἃ τἰ}6 ἀρρ]ϊεὰ τὸ Αὐφσυδίυ8 
δηᾶ δε ΕἸΏΡΟΓΟΣΒ βΡΈΠΟΙΓΑΙΥ ταχοσέμους 
τε ατεεκ δπηά ποπίδὴ νου]. κληρο- 
γομήσει (Πετε ΟΠΪΥ ἰῃ ΑΡος.) ἰπ φεπεσγαὶ 
86Π86 -- “ δπίοσ ἰηζο ροββεδβϑίοῃ οἔ,᾽᾿ “ ρᾶσ- 
τὯκε οὗ". (“ΤΗῖβ ρίασς᾽" οὐ 1188. “ .8 
ΡῬτερδιεά ἔοσ {πε τἰρῃίεουβ ψῆο δηάστε 
νεῖν Κίπὰ οὗ διΐδοϊ ἴῃ «μεῖς ᾿ἰνεβ ἔτοπι 
18οβα πο δϑῖῆος {ποὶς δου β. .. ἴοσ 
τ 6πὶ 118 ρίδος 8 ργεραζθά 88 δὴ εἴεσῃδὶ 
ἱππεγίϊδηςς,᾽" 5ῖαν. Επ. ἰχ.). ὙΤΒΐ8 18 τῇς 
8016 δ᾽] υδίοα, δηὰ ἃ ρυζεῖν ἱποϊάθηιαὶ 
ομα, ἴο ἴπαὶϊ οαπίσαὶ σοποορίίοη οὗ τ86 
χηςββίδηϊο 1158 88 ἃ κληρονομία, ννὩΐοἢ 
Ὀυϊκβ 80 ῥγοτηΐ απ ἰπ ΔΡΟΟΔΙΥρ868 ᾿ἴκα 
Ἑουτι Εϑάγαδβ δῃὰ 18 δι ρου δὰ ἰη δ οοβπκὶς 
86η86 Ὀγ Ῥαυΐ 88 Ἰοσάβῃ!ρ ονεσ ἴῃ ψῇοϊς 
οτεδίίοη (8εεὲε Βδοοῦ, δέδιίεαὶ απά 
ϑερείέο δέμάϊες, Ὑαὶς ὕὐπὶν. 1002, ΡΡ. 
240 [). Τδε βοϊπδγυ δ] υβίοη ἴο βοῦ- 
ΒΡ ἐχργεββεβ τῆς οἷοδβε τεϊδτίοη ἰο αοά 
ἴοτ ψΒιΟΒ {πὲ8 Ὑτίτεσ εἰβεννθεσα ὑτε- 
ἔειβ ἴο δε {μ6 πιείδρδοσ οὗ ρεϊεδίβοοά. 
Ῥαχιὶν ονίηρ ἴο τῆς Ὀεπὶ οὗ δὶ8 τηϊηά, 
Ῥδσο ὈντηΒ τὸ τῆς δίδσῃ οἰτουπηβίδποςϑ 
οὗ δῖβ αρῷε, δε (1{|κε ΟἹεῖη. Ἐπ.) δ᾽ Ίονν8 
1δς πια᾽εβίν δηὰ πηγβίεσυ οὗ αοὰ ἴο ονεσ- 
βμδάον τπδὲ βίηρῖς ἀπὰ οἷοβε οοηβάεηος 
ΒΟ ]6βὰ8 ἱπουϊοαιεὰ ἰοννασάβ τς 
Ἑδῖβοσ (ΤΙεἰυβ, 13, 14), 48 δ'8ο {πε ἀΐϊτγεςι 
ἴονε οὗ αοἀἁ ἔον δ΄8 Ρεξορ]ς (οὨἱν ἴῃ 1]. 9, 
10, Χχ. 9). 
ες. 8. Τῆς τσενοσβα βἰάς οὗ (6 ρίο- 

ἴατς (7. χχ. 12-15 δΔηά θεῖον οἡ νεσ. 27): 
8 υϊδοῖ [ἰδὲ οὗ ἴῇοβα ψῆο ᾶνα τοὶ Ἷοη- 
υοτεοά, δειλοῖς -- “’ οονναγβ᾽" ΟΓΥὦ ΔΡοδ- 
τλῖεβ, ο ἄδην ΟὨσίβε ἰη ἴῃς Ρεσβθβουξίοη 
δηᾶ ϑνοσβδρ Οδεβασ (Ἰπιγοά. 8 6) τπτουρ ἢ 
ἔεαι οὗ βυβετίηρ ; ““δειλία ἄοεβ ποὶ οὗ 
οουζδβα ἰϊ8ε 17 δἰϊον τπδὲ ἰξ ἰδ εἰσιοσουβ, Ὀὰῖ 
ψουά δδεἰξοσ 118 εἰπηϊ ἀν ὑπάσσ [πε τόσα 
Βοῃουσδθῖε εἰπε οὗἩ εὐλάβεια ̓̓  (Ττεποῖ, 
ϑγποηγηις, 8 χ.). [ἴ εγηδγαοςβ ἔυσίμες 411 
τῆοβε ψῆο ἀγανν Ῥδοῖκ υπάες πε ρεηοδγαὶ 
βισαίῃ οὗ τίάϊου]α δπᾶὰ βοςοίδὶ Ῥγδββισε 
Ηεῦ. νἱ. 4-8; 2 Τί. ἱν. τ6, εἰς.), {κε 
ἀπγαπ᾿ 8 Ῥαδίς, Ὁὰϊ υη]|κε δὶ8 Μ». 

Ἑεαγίηρ (οὗ. τ Μδεος. 111. 16).---ἀάπίστοις 
ποι-εϊποσγεάυϊουβ (80 4.ρ΄., ὨΙΕεηΡεσρ οτ᾿Β 
ϑγίορε, 8ο δι, 3. ςεπέ. 8.0.) Ὀυξ, 48 ἰῃ 
1μαΐε χὶ!. 46 (οὐ 5ῖτ. 11. χ2 ζ)),Ξ “""τδιτἢ- 
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ΕΘ χχ. 14; οοπδίσγ. ΝΥ ἰΏ. ἢ 24. 

1688,᾽᾽ υπηξσιδβιννοσίδν, ἴθοδα ὯῸ ἅτε ποὶ 
(ἰ. 5, 1ϊ. το, 13, 2 ΤΊ. ἰΪ. 13). ΑἹ] 

δειλοί τε ἄπιστοι (7. Ἱπιτοά. 8 6), Ῥυϊ 
ποῖ 81] ἄπιστοι ἀτἴτε δειλοί. ὙΒετε δῖα 
τῆοῖς σᾶβοῃβ ἔοσ ἀϊβίογαϊ ιν ἴο ΟΒεὶβὲ 
τἴὰδη οοννατάϊςε, δηᾶ βοπια οὗ εβε ἂταὲ 
διἰηϊεά δὲ ἰπ (ἢς ἐο]] ον; ψνογάβ, ψῃο ἢ 
βυρρεβὲ [πδι ἄπιστοι ἱποϊιάςεβ ἴδε ἔχθος 
ἰάδα οὗ ἱπησηοσγδαῖ!υ (48 ἰπ Τίς. ἴ. 15, 16, 
ψ Βεῖς ἰτ 18 ριουρεά Ψῖ βδελυκτοί). 
1μχοῖκ οὗ δι τῇ 18 ἀεηουηποςά 4180 ἱπ ρος. 
Βαζ. 1ἷν. 21, 4 Ἐβά. ἰχ. 7, εἰς. ἐβδελυγμέ- 
γοις ἴον βδελυκτοῖς (418 εὐλογημένος ἴοτ 
εὐλογητός, εἰς., ο΄. Εἰε!ὰ οπ (ΔΙ. ἰΐ. τα; 
Βίπιοοχ, ψαηρ. Ν.Τ. τ2ϑ, 120), “ ἀε- 
τεβίδϑ]ς ᾽᾽ θεοδυδβε "ἀεῆ]εά δηὰ ἔοι δ᾽ ὉῪ 
τῆς ἱταρυσίτεβ οὗ πε ραρϑη οὐ]18 (χνϊ. 4, 
χυ τ. 3, εἴς. ; οὖ Ηοβ. ἴχ. το; 51δν. Επ. 
χ. 4) ἱποϊυδίηρ υπηδίυταὶ νίςΘ. Μυσάετ 
(δηά ξοτηϊοδιίου, 748. 1ϊ. 11) ἰπ ἐδ ρορα- 
ἷατ τεϊϊρίοπβ οἵ με δηοίεηις ψοσὶά σδυβεὰ 
τἰζαδὶ ἱπιρυσὶν δηὰ ἀϊβαυδι! βεά ἔοσ δοςοεββ 
ἴο αοά, υπ]ε88 δἰοπεά ἔοι.---φαρμακοῖς 
Ξε" Ῥοϊβοποιβ᾽᾽᾿ ΟἹ “" Βοσζοσογβ᾽᾽ (χχἱϊ. 15), 
ο΄. Ῥδῃ. ἰϊ. 27) υχχ, ἀπά αῦονε ὁπ ἶχ. 21, 
ψ Βεῖε (48 πεῖὸ δηὰ ἴῃ 6 δ]. ν. 21) νυ το ἢ- 
οταῖς οσ τηδρὶς ἰ8 τας κειεὰ νυν ἢ ἰάοἸ] Δέσυ. 
Ιἀοϊαῖοετβ, θῶ Αρος. Ῥεῖ. 1:8, βᾶνὲ ἃ 
Βρεςῖαὶ ρίαος πλείστον πυρὸς γέμων. 
ψευδέσιν -- ““᾿ἰλτα,᾽ ΡΥΙΠΊΔΙΙΪΥ τεσγοδηΐς 
ΟὨτβειαπβ ψηῆο ἄδην (πεῖς ἕδιἢ ἀπά 
1μοτά, οσς Ψοσβδῖρ ζλ[βε σοάβ (Εοῃι. ἱ. 25); 
δαυΐ 4180 υπίσγυ τῆ} ΟὨ τ βεδηβ νν8ο οἢ δαὶ 
(Ας!Β ν. 3) ἀπά [ἰςξ ἴο οὴς δποῖδβεσ ((οἱ. 
1. 9, ᾿ς Αρος. χῖν. 5); βυγῖπεσ ρεσθαρδ 
ἴο ὃ6 ἰδ ἴῃ 118 σεηθσαὶ εἰῖςαὶ 8θῆβε 
δῖαν. Ἐπ. χ! δ, σ3; οὔν ὈἹά. ν. 2) --  Οσ επίδὶ 
υρ]ἰοἰτν.- τοῖς δὲ: 28 ἱπ ΓΧΧ, τδ6 βυὺ- 

Ἶεςῖ οὗ ἔε ρεϊπεῖραὶ οἴδυδε 18 [ἤσοννῃ ἔοσ- 
ψατὰ ἱπίο ἔπε ἀδιίνε (νιεδα, ἰΐ. 41, 42). 
Τῆς βρεοΐδὶ βίαπάροϊπε οἵ ες Αροο. 
τεηάεσβ ἴῃς ἰεπβ οὗ εχοϊυβίοη σϑῖμεσ 
πᾶστοννοσ τπδη εἰβενδεῖς (ο,. ΝΟΪΖ, 313). 
Ὑδυ8 ἐμεῖς ἰ8 πὸ 4] }υϑΐοη [0 8'Π8 οὗ οσγῃηἱβ- 
βίομ, εβρεςὶ δ! ϑτερατάβ ᾿υβεῖος Ἀπά Κι πά- 
Ὧ688 Ῥαΐννοεη πηλπ δηά πηδῃ (48 ϑῖαν. Εῃ. 
χ,, ΧΙ. 8-0, Μαῖϊ. χχν. 41 ἔ.---ἴῆς δοσπιεσ 
ΔΡΟΟΆΪΥΡΒς δηεῖν ἐχοϊυδίηρ, ἔγοπλ Βεάνθη 
411 ρυΐεν οὗ “ εν] τπουρδιβ ᾽᾿ δηά τηδρίς, 
411 Βαιβῇ οὐ οδ᾽ουβ τηεῃ, δῃἃ ἤπδ]}ν 41] 
ἰάοϊαῖεσβ). Τδε ρδγαῖ!εῖβ στ (ἢ τεϑὲ οὗ 
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9. καὶ ἦλθεν 'εἷς ἐκ τῶν ἑπτὰ ἀγγέλων τῶν ἐχόντων τὰς ἑπτὰ 
εἶνι τ, χνῖ!, φιάλας, τῶν γεμόντων τῶν ἑπτὰ πληγῶν τῶν ἐσχάτων, καὶ ἐλάλησε 

:, 

Σχὶ. 2. ἃς ᾿ 
ἱ χνϊϊ. 3; ῳ. τοῦ ἀρνίου.᾽ 1ο. καὶ 

μετ᾽ ἐμοῦ λέγων ““Δεῦρο, " δείξω σοι τὴν "νύμφην τὴν γυναῖκα 1 
'ἀπήνεγκέ με ἐν πνεύματι ἐπ᾽ " ὄρος μέγα 

νν οἰμεὶ, καὶ ὑψηλόν, καὶ ἔδειξε μοι τὴν πόλιν, τὴν ᾿' ἁγίαν Ἰερουσαλὴμ, 
κΝοῖ 

πὶάες- καταβαίνουσαν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ " ἀπὸ τοῦ θεοῦ, 11. ἔχουσαν τὴν 

με αν ο δόξαν τοῦ θεοῦ: ὁ φωστὴρ αὐτῆς " ὅμοιος "λίθῳ τιμιωτάτῳ, ὡς 
σεῖς. χί. 

2. 
1 σοπίξαει χὶ. 8. ἴῺ Χχ.Ο, Χχὶ. 2. Ὁ χν. 8, νεῖ. 23. ο ὃς. ἦν. Ρ κνΐΐ. 4. 

1 χὴν γνναικα ἃ ρ͵088 ἔτοπι χίχ. 7) (Βουδδβεῖ, Κόππεςκε,᾽30- 40). 

τῆς ΑΡοοδῖγρβε, ἃ8 ννεὶ] δβ (πε βεπεγαὶ 
δίγ]ς, ἱπάϊςαϊς παι χχί. :-8 σοτηεβ ἕἔτοπι 
τε ρεὴ οἵ {πε ρτορδεῖ μἰπιβοῖῦ; τπετς ἰδ 
Ὧο ενίάεηποε δυβιςίεπὶ ἴο βυρροτί τδς 
φοηγεοίυτε ἴπᾶὶ 5ὁ-8 ἰδ ἃ (Ὠγίβιίδῃ 
οὐΐιοτ᾽ 5 ρ]οββ ἱπ ἃ [εν 88} οτὶ σίπαὶ (Ν18- 
δας, νοῦ ϑοάεη, 5. Πανίάβοη, δυςῇ -- 
6 ὁ-8, ϑρίεϊα). Ἴμε οαἰαίορυε οὗ νίςε8, 
ποῖ ὑπρδγδ] εἷς ἱπ εἰμηὶς ἰϊεετδίυτε (οὐ. 
Ὀϊεϊεειςἢ, ᾿ 163 ἴ,, 174 ἴ., Ηείατίοὶ οα 
2 Ὅος. νί. 4 ἢ), ἀΐνετρεβ ἔτοπι ἴμοβε οἵ ἰχ. 
20-21 ἃπά χχὶϊ. 16. ΤὮε βεοοηά ἄρτεεβ 
τὰ 5ΔΡ. χίν. 22-28 ἰπ πιδικίηρ ἰάοϊδίγυ 
τῆς ἑοπίδὶ νίες, δηὰ νι Ὀϊά. ν. ἴῃ Ρυϊ- 
εἰης ἰδεῖς αἴϊεσ πορνεία (ΓΛ. Ηεῦ. χίϊ!. 
4-5, ΕΡὮ. ν. 5, εἴς.). Ρδυϊ, δχαίη, ἰη- 
νιν βιαγίβ νἱτἢ τὰς ὉΠ στη τους ἢ 
οἵ πορνεία οἵ ἀκαθαρσία (ς(, ϑεερετρ᾽Β 
Οαἰφελέδιμς ὦ. ὕγε. -290, ἀπά νοῦ 
Βοδβομίιξζ, ΡΡ. 406 .) 85 ἰῃ χχί!, 15. Νὸ 
βρεοίδὶ βἰψηϊβοδπος διίδομεβ τὸ τῆς [1818 
οὗ ἴε Αροοδίγρβε Ὀεγοηά δε οὈνίοιδὶ Υ 
Δρριορσίδϊε βεϊδοϊίοη οἵ ἰάοϊδίγυ (Ἰχ. 20) 
88 (ες ουϊδιαπάϊηρ νίος οὗ ραμαηίβηι, ἢ 
οοννατάϊςε (χχὶ. 8) 48 (δε [01] ἴο νἱςϊοτίουδ 
οοπέεββίοη (χχί. 7, ἰΐ. 13, 17, χν. 2); ποῖς 
τῆς ἀϊνίδίοη οὗ χχίϊ. 15 ἱπίο ἰῆς τγε- 
Ῥυϊδίνε οὐ ΒΙΈΣΥ (ἄτθε τῆτες) δπὰ τπε 
νϊο κε (ϑεςοηά ἑδτεε), οογγεβροπάϊηρ τὸ 
χχίΐ. 11. Τῆε κύνες οὗ χχίΐ. 15 τουρὮ 
ΔΠΒΜΕΙ ἴο 1Π6 “ΔΟΟΠΙΪΠΔΌΪα ᾽᾿ οὗ χχὶ. 8. 
χχίὶ. 1:-8 δῖε ἃ βυπιηλευ οὗ ννῆδί [0]- 
Ἰονβ: χχί. 1, Ἅξε9-21:, χχί. 3, 4: χχίὶ. 
22-χχὶϊ. 5, χχί, 5-8 -ε χχίὶ. χό-21:. 

χχί. ο-χχίϊ. 5: ἴῃς ἢεν Ϊετυβαίεπι (τα- 
βυπιίηρ ἴδε τπουρῆϊ οὗἨ νεγ, 2, οὕ. χίχ. 
7), οοττεβροπάϊηρ ἴο ἴῇς πεὺν υπίνεζβε 
(νεῖ. 1). Τῶε (411 οὗ Ϊ}εγυβαίετη δοοεῆ- 
τυλίεά τῆς ἰοπάεπογ ἴο σίβε ἴτοπὶ ἴπε 
ἐχρεοίδιίοη οὗ ἃ πεν οἵ τεπονδίβὰ οἷν 
οὐ δαπῇ ἴο [δε Βορε οὗ ἃ μεδνεβηΐυ, ἰγδη- 
βοεηάεηι οἰἐγ (ο, ἄρος. Βαν. ἰν. 2-6, εἰς.), 
ταουρῃ τς ρΑββίοπαίς ἀδβίσε ἔοσ 4 γεϑίο- 
ταιίοη οἵ οἷν ἂπά τετηρῖς ἰπ (ἢ ς πχεββίδηϊς 
ἃξρε ΜᾺ8 811] βίγοὴρ (οἷ. ΚΑ. Κ΄. 226 ἔ,, 
Ψοὶς, 334 {.). 1οδπ ἱπίσοάυςεβ δες ἀεῆ- 
πἰτεῖγ ΟὨσίβείδη ἰἀεπεϊβοαιίοη οὗ ἴπε μθα- 

νΘΗΪΥ 7 εγυβδί θεῖ νυ ἢ τῆς ὑτίὰς οὗ ἢ ς πιε5- 
δβίδῃ, δηὰ ςοπιρίπεβ ἴδε νᾶγὶουβ {εδῖυσεβ 
οὗ ἃ τεποναίεδ, ἃ βεδνεηὶυ, δὰ ἃ ρες- 
ἈΝ ΗΡῚ πεσε ψὩΙ ἢ ὀρξαδίονι 

Ὑ τεῆεςι τς τιγιμοϊοσίοαὶ Ὀδοκρτοῦη, 
οἵ δὺο ελεϊΐεῦ ἰόεας ἴῃ ]υάαίδ. ΤὨς 
ΨὮΟΪΕ οΟΙ τίου, ἱἔηοι ἢ ράδεᾶρε ἰΐβεϊ, 
ἰδ παιεῖϑεά Εν 1ιυςίδη (Μέγα ΠΡ 1.) ἴῃ 
δἷβ δοοουπὶ οὗ (ἢ ροϊάεη οἷν ἢ 118 
δπηογαϊὰ ννὯ]], 118 γίνεσ, ἀπά τε δῦβεηςς 
οὗ οἰρδὲ, ἴο βὰν ποιϊπίηγ οὗ νίηςβ δωδεκα- 

καὶ κατὰ μῆνα ἕκαστον 
ροῦσιν. νυ. 11-2: ἀσδοιῖθα ἴδε εχίοσιοσ, 
νν. 22-27 ἴῃε ἱπίογίοσ. 

νεῖ. το: ἃ ἔγεβῇ νἱβίοη, πιατκεά Ὁγ ἃ 
πὸνν ἰσαηβρογὶ οὗ εοϑίδβυ (οἷ Ε Ζεῖς. 111. χ4, 
χὶ, τ, εἰς.).--ὄρος, ἴῃε ναπίαρε-ϑτουπὰ οὗ 
εἰενδείοη ἔγοπι Ὡς (Πς δεεσς νίεννβ ἴδ 6 
δῖε ἀπά θυ ]άϊηρβ. 1 ἐπε Π1]] ἰ8 της 5:16 
οὗ ἰδε οἷν, ἰξ 18 ἃ ττυπολιεὰ οοπε ᾿ἶκα 
Οἰγῖα, οὐ ἃ ἱἰειταςοά χέλάνγαί. Ἑζτγᾶ 
8668 ἴδε νἱβδίοη οὗ ἴδε ἄεβοεπι οὗ {πὰ 
πεν Ϊεγυβαίεπι ἰπ ἃ ἤεῖϊά οἵ βοννεῖβ 
( 4 Ἐδά, ἴχ, 36 ἔ,, χιίϊὶ, 35 4), θυ 
Ὁδη [ΟἿονν8 εἰἴπες τς οἱάει ἰταάϊείοη 

οὗ Εποοῖ (Επ. χχίν., χχν.) ψῆο νἱϑἰτεὰ ἃ 
πῖρῃ τιουηϊαὶπ ἩὨΙΟὮ, 48 8 οἰςεγοης 
Μιοθδεὶ ἐχρίαιηθά, γᾶ ἴδε τἤτοης οὗ 
αοάἁ ““Ψδετῖε τἰδς σγεδὶ ἀπά δοῖγ πε, ἴῃς 
[μοτὰ οἵ φίογγ, ἰᾷς Κίπρ οὗ εἰεγηϊν, ν1}} 
δἰ ψἤεξη ἢς 8841] ἀεβθοεηὰ τὸ νἱβὶξ τῆς 
ἐλ Ὦ σοοάπαβ8,᾽" οσς πίοτε ργοῦδδῦ 
τῆε ῥτἰπιίεῖνε δββοοίδιίοη οὗ '5ε «ἰτὰ 
ἃ τλουηϊδίη (οἵ. Οεδβίεσί εν 8 Ενοί. ο7 Δ :55. 
1άεα, τ2ρ ἴ., Νοῖς, 375). 

γεν. τι. “ἍΜ τῆς ἀασζιίηρ 5ρίεη- 
ἄουτ οἵ αοὰ;᾽" οἷ, ου νεσ. 3, Εζεῖς. χη, 5, 
188. ’χ. 1,2. ὕχον Ξεῤ'σπάεἰ γαάιἐἐς »εαγὶε ; 
δόξα, Πεῖε, 48 υϑια!ν ἰπ ἃ δροοδιγρείς 
Πππεταίαγε, ἀεηοίεβ ἴῃς πηαπίἐεβιδείο δηᾶ 
τε ἰβαϊίΐοη οὐ (ες ἀϊνίης ργεβεῆος. αὶ 
τεδ ἰδεῖς ἴυγῃ ἰ8 σίνεπ το πε εχργεββίοσ 
ΌΥ τῃε “"Βῃϊπιπιχετίηρ ταάϊδπος" οὗ ὃ 
φωστήρ κιτιλ. (ἀ:γηάεῖοη) ; “δες δγὶ]- 
Ἰίαπος ἰβ {ἶκῈ ἃ νεγὺ ργεοίουβ βίοῃθ, ἃ 

ἐ.4., ἰτδηβράσγεηξ ἦάβρεσ, ογγϑῖδι-οἰθᾶσ" 
ἐν εἰ -ΟΙγ8181}). ὙὉδα εὐτλΐης 88 
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λίθῳ “ ἰάσπιδι κρυσταλλίζοντι- 12. ἔχουσα τεῖχος μέγα καὶ ὑψηλόν, αἰν, 3. 
ἔχουσα πυλῶνας δώδεκα, καὶ ἐπὶ τοῖς πυλῶσιν "ἀγγέλους δώδεκα, Οὗτοι. 

καὶ ὀνόματα ἐπιγεγραμμένα ἅ ἐστι "τῶν δώδεκα φυλῶν υἱῶν Ἐζρια τα. 
Ἰσραήλ, 13. ἀπ᾽ ἀνατολῆς, πυλῶνες τρεῖς" καὶ ἀπὸ : βορρᾶ, «ἢ. 
πυλῶνες τρεῖς καὶ ἀπὸ νότου, πυλῶνες τρεῖς - καὶ ἀπὸ δυσμῶν, Ἑ;εὶς 
πυλῶνες τρεῖς. 14. καὶ τὸ τεῖχος τῆς πόλεως ἔχων "θεμελίους ΣΝ 
δώδεκα, καὶ ἐπ᾿ αὐτῶν δώδεκα ὀνόματα " τῶν δώδεκα “ ἀποστόλων Σχχν.). 
τοῦ ἀρνίου: 15. καὶ ὁ λαλῶν μετ᾽ ἐμοῦ εἶχε μέτρον κάλαμον ΉΙ 
χρυσοῦν, ἵνα μετρήσῃ τὴν πόλιν καὶ τοὺς πυλῶνας αὐτῆς καὶ τὸ ὑπ, ἤ 
τεῖχος αὐτῆς. τό. καὶ ἡ πόλις “ τετράγωνος κεῖται, καὶ τὸ μῆκος 2: ποτα 

αὐτῆς ὅσον τὸ πλάτος. καὶ ἐμέτρησε τὴν πόλιν τῷ καλάμῳ ἐπὶ ἰδ ραργεῖ 
σταδίους δώδεκα χιλιάδων τὸ μῆκος καὶ τὸ πλάτος καὶ τὸ ὕψος ΡΝ 
αὐτῆς ἴσα ἐστί: 17. καὶ ἐμέτρησε τὸ τεῖχος αὐτῆς ἑκατὸν τεσσερά- δρ δὴ, 6). 
κοντὰ τεσσάρων ἡ πηχῶν, " μέτρον ἀνθρώπου, ὅ ἐστιν ἀγγέλου. 

χχνὶϊὶ. τό. 
Βευταῖϊνε Ηε]]ςΏ. ἴοστα - " ρεσίεςι " (Ρ]αἴο, 

δὖϑο]. Ν ι. ἰΐ, 226, 332-3. 

ταοάσσῃ ͵Α5ρεσ 8 δῃ ὀρδαὺε τἰπἰεὰἃ αυδτίζ, 
Οὐἷν ραγεϊαι ν ̓ταπβίυσθης δὲ ἴῃ6 εὐρεβ. 
Ῥεῖῆαρβ, ἰῃ τεργοδυςίηρ 188. 1ΐν. 11-12 
(καὶ τὰς ἐπάλξεις σον ἴασπιν καὶ 
τὰς πύλας σον λίθονς κρυστάλλου), ἴδε 
ντὶϊες τερατάςα Ὀοι᾿ οἰαυδεβ 28 σουαρ]6- 
ταεηίδσυ (Ὁμευπε); δεποα ὡς Δ. ἱ. κ.’ 
Οἰδεγνῆβε ἴασπις τιϊρδς ταργεβεηὶ δ 
οραδὶ, ἃ ἀϊαπηοπὰ, οσ. ἃ ἴορβΖ, δΔηγ οπδ οὗ 
ψΒῖο ἢ ἀπβύνεγα Ὀεϊϊεσ (ο (ἢε ἀεβογὶριίοη 
οἵ “" ταπβράζεπίὶ δηὰ νδ] υλ01ε᾽". ΕἸ πάετγβ 
Ῥειτίε, βονενοσ, βυρρεβίβ βοῦς νδγὶεῖν 
οἵ ἴδε ἀδτῖκ στεξῃ [άβρεῖ. 

γες. 12. ἔχουσα. ΤὮε οοπβίτ. Ὀεοοτηε8 
8.111 ποτε ἱσσεχζυΐασ, (6 ρδγιςρ]ε5 ἀρτεε- 
ἰῃρ ψἱἢ πὶ ἱπιαρίπαγυ ποπιίηδίϊννα, ἧ 
πόλι, βυξξ. ὉΥ ὁ φωστήρ. Τῆε ἰη- 
βογίδεδ πᾶπ)εβ ἀεποῖς ἴῃς ςδίμο] οἰ οὗ 
18 συχοῦ ἀπά 18 σοπεπυϊ Ὑ Ὑγτ ἴδε 
δηοίεπι ρεορῖὶς οἵ Θοὗ. Α νυτίϊες ννῆο 
φουἹά σοπίροβα, ος ἱποογροσδϑῖα, ογ τεϊδὶῃ 
(48 ννὲ οβοοβε ἴο ρυῖ ἰἴ), ραββαρεβ [{κε 
ν. 9 ἀπά χίν. 4, ἰβ ποὶ ἴο ὃς δβυδρεςιεά οὗ 
Ρατζιουϊατίβηη πετε. Ἐνεῶ οἡ ἴῃς βοοσα 
οἵ ροεξϊς σοηρτυῖϊςν, ἴῃς πεν 7ετυβαί πὶ 
ἐπιρ οὰ δυο 4π δγοῆδὶς δπὰ ἰγαάϊτίομαὶ 
Δἰ"αδίοπ ἴο δα νεῖνε (ἰρεβ. ὙἘε δηροϊὶς 
ξυλτάϊδηβ οὗ ἴδε ραΐεδϑθ ἅγε δὴ ἰβδϊδηὶς 
τταῖι δά ἀεὰ ἴο {δε ΕΖεϊίεὶ ρίςξαγε. 

Ψες. 13. [Ὡ οπα ἤγβι σδηίυγυ ἰπβογ ρέοη 
(ο, Ὀϊεϊεηθεγρειβ Ογὶσηές Ογαδος 15- 
φογίῤῥὲ. ϑεϊδοίασ, το083) ἀπὸ ἀνατολῆς ἀπὰ 
ἐπὸ δύσεως τε Εαδδὶ Δηὰ Νήεδί τεβρεο- 
εἰνεῖγ. 

ψες. τ4. ἔχων, ἀποίμετ του Ἢ δβυπάείοη. 
- θ)εμελίους κιτιλ., ἃ δγτηδοίϊςα] δηὰ οοσ- 

ν βίῃ Αδς. 188. ἰἰϊΐ. 17, ἰχ. 17, χὶ. 21. 

{π πιδοϊεά, Ηεἰεοίδιὶς κεοΐ!. ἴος πήχεων (ΥΥ̓ΪΏ. ἢ ο, 

20, Ηεῦ. 
χὶ. το; 

κὶκε οτίᾳ. Βδθγίου, Η. κι τας 8 2 . Βδθγίοω, Ἠογοά. ἱ. 178; 
ν Ασίδι., ἘΠ ΝΙΝ, Ι. μὲ 11). ΕῚ ΑΥΡΑΣ 
881). 153, Ηεἰρί: σ, 44-45). Υ Νοαι. 

Ῥοταῖς Ἴχργεββίοῃ ἴοσ με δἰβίογίςδὶ ογί ρίῃ 
οὗ τδ6 σδυγοῦ ἰῃ τῆς ῥγί πεῖνα οἶγο]ε οὗ 
τῆς ἀϊδοῖρ!ε8 ψμο δάἀμεγεὰ ἰοὸ [εβι8 (εζ. οα 
χχίΐ. 190). [ἐ ἰδ ποῖ {μεῖγ πᾶπιθβ δαΐϊ 1Πεὶσ 
Βιἰδιογίοδὶ ἀπὰ δροβίοϊὶς μοβιτίοῃ νυ ἢ 
18 ἴῃ ἴπ6 νντίτεγ᾽Β πεῖὶπὰ, Ὑμ8ε ἀῦβεηςς οὗ 
Ῥδυ}Β πᾶτης ἰ8 ΠΟ τῆοζγα δι ρτιίβοδηὶ πῃ 
ἐς ἔαϊ!υτε ἴο εἰηρῃδβίβε πδὶ οἵ Ρείεσ. 
Ἐοὸγ (ἃς οδ᾽εςιίνε δηά τεϊσοβρεοιίνε ἴοπα 
οὗ τῆε Δ] δίοπ, ἘΠ [18 δελτίπρ οα ἴῃς 
αυεβιίοη οὗ {86 δυϊμογβῃΐρ, βεςὲ Ιηιτοά. 
ἢ 8, Ἑουπάλιϊοη-βίοπεβ ἴῃ δὴ δποίεηϊ 
δυϊάϊπρ νγεῖε ἱηνεβίεὰ νυν Πἰρῃ, βαςσεά 
βἰρηίβοδηςς, Ηεχε ἴδε ἔνγεῖνε Δροβεῖεβ 
ςοττεβροηᾶ ΓουρὮΪΥ ἴο (δε ἐνεῖνε φύλαρ- 
χοι οὗ τπε Μοβδὶς ρετγίοἀ (Μαῖξ, χίχ. 28, 
ΟἸεπι. Εοπι. χὶϊὶ.-χ]11}.). 

νν. 15-1)Ώ. Τδε πηεᾶϑυγεβ οὗ [ἢς οἷ 
ἃς πονν τΆΚεῃ, ἃ8 ἴῃ ΕζΖεῖ. χὶ. 3, 48, χὶιὶ. 
16 ἔ., ἰο εἱυςίάατε τε νἱδίοῃ (οἱπογινίβα 
ἴῃ χὶ. σὲ, 2). [τ τὰσπβ ουΐ ἴο δὲ λῃ δῆοτγ- 
τοῦδ αυδάγ]δίεγαὶ ουὺς, κε ἘΖεκΙς 1 8 
ἰάθα] βαποίυαγυ, ἃ οὐδε θείην ΒΥτΩ ΡΟ] Αἱ 
οὗἉ ρετγίεςιίοπ ἴο ἃ [ενν, 88 ἃ οἴσοῖε ἰ8β ἴὸ 
ουγϑεῖνεβ. ὙΝΒεΙΒαΓ 1500 πλῖ}ε8 τεργεβεης 
1δε τοῖδ] εἰγουπηξετεπος οἵ ἴ86 Ἰεηρτῃ οὗ 
εδοῦ εἷάε, ἴὩε Ὠγρεγθοΐε 18 οὈνίουβ, Ὀαὲ 
7οἤη 18 (ο]οννίης ἰδς ραϊσίοεϊς γαρδὶπὶς 
τειδλά οηβ ννὩ!οἢ δβϑεγίεἃ (πδὲ 7δγυβδίθη, 
νου] ἐχίεπά 88 ἔλγ 88 Πιαπιδβοὺβ ἰη τῇς 
Ἰδεῖε ἄδυβ (Ζεςῖ. ἰχ. 1) ἰξ ποῖ ἰο ἴδε 
δι ἕδσοης οὗ αοά. [πη δῖ0. Οἵ. ν. 250 ἢ. 
ἴδε Βεαδνεη-θοσῃ [εν νὯο ἱππαδίς [6γιι- 
884 1ἐπὶ ᾶγὲ ἴο τὰ ἃ νν8]} 88 ΓΔ 88 Ϊορραᾶ. 
Ευτίμες τηεδβυσγεπιεπῖβ ἰῃ Βδρα- Βαίῆγα 
ἔ, γ5, 2 (ο΄. Οἰτόγεσ, ἰϊ. 245 ἴ,; Βαςῆδεσ, 
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καὶ ἡ “πλατεῖα τῆς πόλεως χρυσίον καθαρὸν, ὡς ὕαλος 
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ἘροαμοΙ τ8. καὶ ἡ " ἐνδώμησις τοῦ τείχους αὐτῆς "ἴασπις " 
1. πὶ καὶ ἡ πόλις χρυσίον καθαρὸν ὅμοιον " ὁάλῳ καθαρῷ. 

ΞΡ, το, "οἱ θεμέλιοι τοῦ τείχους τῆς πόλεως παντὶ λίθῳ τιμίῳ 
ΡΝ κεκοσμημένοι ᾿ ὁ θεμέλιος ὁ πρῶτος “ἴασπις " ὁ δεύτερος σάπφειρος " 

εὐρεῖς, ὃ τρίτος "χαλκηδών ὁ τέταρτος σμάραγδος : 20. ὁ πέμπτος 

δέξο, ἐσαρδόνυξ - ὁ ἕκτος " σάρδιον - ὁ ἕβδομος χρυσόλιϑος - ὁ ὄγδοος 
φιάλη, ᾿ βήρυλλος - ὁ ἔνατος " τοπάζιον ὁ δέκατος χρυσόπρασος - ὁ ἑνδέ- 

πος κατος ' ὑάκινθος " ὁ δωδέκατος, " ἀμέθυστος 

πτύϑᾷ 21. καὶ οἱ δώδεκα πυλῶνες δώδεκα μαργαρῖται - 

«δ. 7) πα 5 ἀνὰ " εἷς ἕκαστος τῶν πυλώνων ἦν ἐξ ἑνὸς μαργαρίτου " 
Ἰὲν. ταττᾶ. 

ὃ Το ἐν διαυγή 
(ΤᾺ, 3: 

{ἰν. 3, (". 
ΜΠ Ἐρὶρῇ., εν. χχχί. ο. 

φ. 00 χχανί!. 19. 

ἔταστο. ε Ἀεὰά δηὰ να οὔγχ (υχχ Ξ 
ἱ Ῥαΐε βκεδι τες [εἰβραγ, βογηείίσηεα δαυδυλδσγίης ἰῃ οοΐοῦζ. κ ὲ 

1ἰχ. 17; ἡδοίοιδ οὐ βλρρδίγε. τὰ Νίοϊει οἊ Ρυτρίε. 
ἴα ἰάΐοπι Ξ-: καϑ' εἷς (Βίαεδ, αὶ 39, 2, ἢ 45, 3); τ(. ἡΝία., ἢ 26, 9, ἀνά δΔἀνετδϊδὶ, 'κε ἕως 

(Βείεδβι. 130). ὁ χχίϊΐ. 2. 

Αγαάα ἀ. Ταπη. ἰ. τρ4ῖ., 302). ΑΒ ἰη ἴῃς 
οᾶδβε οὗ ἴδε τἀρεγηδοῖς ἰπ [εγυβδίεπι οὗ 
τῆς Ηεχαδίευςῃ, 8δὸ πεε: ἴῃ6 ΒΥΤΊΠΊΟΙΤΥ 
δηὰ μδιῆοην οἵ τῆς ἀϊνίης [1 ἅτε ἡδῖνεϊν 
τεργοβεηϊοά ὃν Οτίεπιδὶ ἰδηίδβυ ἱπ ἱεστηδ 
οἵ πιδι ῃεπγαῖϊίςβ δῃὰ ἀγοπίϊεσίυγε. Αννα]! 
οἵ αδουϊ 72 γαγάβ μἰ ἢ βεεπιβ οἀὐάϊν υπἡ- 
βυτωπηείγςαὶ ἰῃ νίενν οὗ ἴῃς ρσίραηῖο ῥτο- 
Ῥοτιίοῃβ οὗ ἴῃς ςἴγ, ᾿πουρῈ ἰξ πιρῆς τείες 
ἴο ἴῃς Ὀγεδάςῃ (ϑιπι)οοχ) ογ ἴο ἐπε πείψδι 
οὗἩ τῃε οἰἵγ ἀῦονε τῆς ραίθ. Βυϊῖ ἴδε 
ΨὨοῖς ἀςβοτίριίοη [8 Βαϊ οη πιαϊερ! ε8 οὗ 
τυνεῖνε, ἃ βδογεὰ πυτηδεῖ οὗ σοπιρ]εἴεηεββ. 
Τῆς νν 81} 8. ἃ ρυτγεῖγ ροςεῖοδὶ ἀεῖαὶϊ, τἊ - 
αυϊτεὰ το 61] ουὲ ἰδ ρΡίσίατε οὗ ἴῃς δηςίεπὶ 
οἰγ; κα τῆς δἰπλασ τους ε8 ἴῃ 24, 26, 
χχὶΐ. 2, ἰξ Πδ8 πο δ᾽ϊεζοσγίςαδλὶ βἰχπίβοδπος 
νδδίανει. ΟΥ 8ϊαν. Ἐπ. ἶχν. το: “δηά 
τῆεῖε 5Π41}1 6 ἴο {π6πὶ᾿᾽" (ἐ.4., το τῆς 7υ8ὲ 
π᾿ εἰσγηῖ εν} “4 στεαὶ νγ81}} νυν ἱοἢ οδηποῖ 
Ἐς ὕσγοίεη ἄονῃ ".--μέτρον κιτιλ., Δλη- 
οἵδε πδῖνε τεπγίπάες (ς΄ χίχ. 9, 1ὸ, 
χχίϊ. 8, 9) ἴδδι δηροῖὶβ ψεῖε ποῖ ᾶἃῦονε 
τηεῃ. 

νν. 18-21: τῃς πιδίεγιαβ οὗ (πε οἰϊγ. 
ἐνδώμησις, 80 δἃῃ υπάδιε δυΐῖ ρτε- ΟΠ γί8- 
εἴδη ᾿πβογρθοη, τ᾿ ἐνδώμησιν τοῦ ονᾷ 
(Ὀ εεηρεγρετβ 5110 ρ6 ἱπεογίῤῥέ. Ογαεο.3 
5831), ψ πεῖς τδς ὑέων χήν 8 Ρτο- 
πουηοεά ““πονδ᾽ (8εε τε). 

ὙνΉΠῸ τς οἰτγ ἰϊβεῖ (οτ [8 βίγεείβ, 
νεῖ. 21) ἰδ βῃρροβεά ἴο ὃς οοπϑχυςιεά οὗ 
τταπβράσγεηὶ ροϊὰ [κε τῆς ἤουβε οὗ Ζευβ 
πολύχρνσον (Ηἐῥῥοὶ. 69), τῇς νν4}} 2ρ- 
Ῥελιίηρ ἀῦονε ἴῃς τῃοπο 8 ος ἐουπάδ- 
οη-βέοπεβ ἰδ πιδάβ επιίγεῖυ οὗ ἴββρεσ, 
ΨΏΙΟΗ ἀραΐῃ ἰδ ἴῃς δβρεςοὶδὶ ογῃαπιθηὶ 
δδίρηεά ἴὸ ἰῃς ἢἤγβεὲ ἰουπάλιϊοη-βίοπςα 
(19, δες οἡ νεσ. 11). Τῆς Βαρυ]οηίδη 

εἰλλιγαίς “ετε Ρἱοκεὰ οὐοἱ ἢ οοἱουτεὰ 
Ὀγοκβ; δυιῖ τῆς εχίεσίοσς οὗ τῆϊβ βεοοη 
οἰξγ 18 ἴο ὃς ννϑδι οπἱγ ἴδε ἱπιεσῖοσ οὗ ἃ 
Βαδγϊοπίδη βαποίυδγυ μδὰ Ὀεεη---σ ἰδ πε 
88 τῆς βυῃ -- ἤδεμίης νἱἢ ργεςίουβ βἴοπεβ 
πὰ κοϊά δηὰ εἰΐνες. ἰη Υδβμε χίϊί. 3 τς 
δΒεᾶνθηὶν Ζοτγοαβίδη ραΐδος οὗ ἴδε εκ 
4180 “ βῃϊπε8β ἰπ ἰδ θοὰγ οὗ γυῦγ." Τῆς 
ἔξεμπεσαὶ βκεῖο ἰ8β βυσβεδιοά Ὁγ [δ88. ᾿ΐν. 
11, 12, Δηὰ ἔἄνεῃ πιοῖς ἀΐγεςε Ὁ Τοδίς 
ΧΙϊ. 16, 17 (" Εο [ετυβαίεπη 88.411 ὃς 
δυϊάεά τυ δαρραῖγε ἀπά επηεσα]ά, ΠΥ 
νΑ118. στ Ρτεοίουβ βίοηςβ, ἰΠε ἰοννεῖβ 
ἃηὰ δδιεπιεπῖβ υνἱτἢ ρυτγε ροϊά; δηὰ 
ἴδε δἰγεεῖβ οὗ [Ἔτι βδ]επὶ 584} ὃς ρανεὰ 
νἢ ὈεΓΥΪ δηά σαγῦυηςοϊε δηά δίοηεβ οὗ 
Ορδῖγ"). Τῆς Εργριεΐδη τηδπείοη οὗ 1,1}ς 
8 αἶδο ςοπὶ οὗ Ἰάβρεσ, ἢ ἔους 
8118, ἑαοίηρ τὰς δουΐῃ, ἰἢς ποιίῃ, τὩς 
εαβῖ, δηὰ τε νγεβὲ (οὐ, Κεεογάς οὗ Ῥαεξ, 
νὶ. 113). Τῆς τνεῖνε βέεπιβ σοτγεβροηά 
ρου ἴδε ψῃοὶς ἴο ἴποβε βεῖ ἰη ροϊὰ (οὐ. 
Εσεῖς. χχνὶϊὶ. 13) ὑροη ἴδε Πίρῇ ῥγίεβι᾽ β 
Ὀτγεδβίρίαίς ἱπ Ρ' (Ἐχοάᾶ, χχνῖϊϊ. 17-20, 
χχχίχ. 10-13), ψνῃῖο ἢ τῃς υτίτες Ἰοοβεῖν 
τερτοάυοεβ ἔγοτι πηεηοσυ. δὶ ἴδε οἱά 
οονεπδηΐ οοπῆπεά ἴο ἴῃς δίχἢ ῥγεβὲ 8 
πονν ἃ ρῥγίν!ερε εχιεπάεά ἰὸ ἴῃς ψδοῖς 
Ῥεορῖε οἵ ἀοὰ (εἾ, νας. 22); ἔοσ τῆς δεῖγο- 
Ἰορίοδὶ θαβίβ ἀπά ἴδε γεϊδιίοη οἱ ἴῃς ἔνο 
Ο.Τ. δπὰ «δε ῥγεβεηὶ [ἰδί8, οὐ ΕἸ πάετβ 
Ρείγίες ἰπ Ηδβϑβιίηχδ' Ὁ. Β. ἱν. 6ιο-ὅ2:; 
Μγ7ιεβ ἴῃ Ε. Βὲ. 4800 ᾧ,; ὅ8ι. Οἰαῖγ ἴῃ 
ομγη. ΤἼεοὶ. δίμαϊος, νἱϊ!. 213. ἔ.; δηὰ 
ατοπγ48, 68, 88 {, Νὸ οσουὲ ος πηγβεςοδὶ 

βἰρηιίθολπος διίδοδεβ ἴο ἴπεβε βίοπεβ. 
Τῆς ττίξεσ ἰ8 β ΠΊΡΙΥ ἰγγίπα ἴο σοΏνοΥ 
πε ἱπηρτεββίοη οἵ ἃ ταδιαπὶ δηὰᾶ βυιρεζὺ 
βίσυσίυγε.---σάπφειρος -- Ἰαρὶβ Ἰά συ}! (84 Ρ- 
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22. καὶ " ναὸν οὐκ εἶδον ἐν αὐτῇ " 
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᾿ χχὶν. 
ὁ γὰρ " Κύριος ὁ θεὸς ὁ ᾿ παντοκράτωρ ναὸς αὐτῆς ἐστί, καὶ ἴδδα ν. 

1; δἷἴδο 
τὸ ἀρνίον. Ἰδὲ τα. 

23. "καὶ ἡ πόλις οὐ χρείαν ἔχει τοῦ ἡλίου οὐδὲ τῆς σελήνης ἵνα 4 Βτοτα 

φαίνωσιν αὐτῇ " 13. ὁ 

ἡ γὰρ "δόξα τοῦ θεοῦ ἐφώτισεν αὐτήν, ἐπ 
καὶ ὁ λύχνος αὐτῆς τὸ ἀρνίον. ἰξα "ἢ 

δες. τα; οἱ. 4 Επά. νἱὶ. 42. Ετοιι ΖοςΒ. ἰϊ. 5 (ΧΧ), Ῥα. 50]. ἐἰ}. τ6. 

βίαι οἱ δυγεῖθ ρυποῖὶβ οοἸ ποεῖ, Οδεγυ- 
εδθ εἰ ΒΑρρἢῃϊεὶ, γδίοαὰς οὐπὶ ρΡυγρῦγα, 
Ριέην, Η. Ν. χχχνῖϊ. 30), ἃ Ὀίυς δβίοῃμες 
ῥγίζεὰ ἰῃ Εσγρὶ δπὰ ἴῃ Αβϑϑουτσία, ννῆεσζε ἰὲ 
νᾶ8 οἴξεῃ “υϑεὰ [ὁ ονετίαυ τπΠ6 Ὠίχἤεβὲ 
Ῥαγίβ οὗ δυϊάϊηρα᾽" (Ε. Βὲ. 27το0).--- 
χαλκηδών --- εἰς πεῖ ἃ ναίειν οὗ ἀϊορίαβα 
οσ επηεγαϊά ᾿τήρατῥος οπ ἃ τηουπίλιη ἰῃ 
Ομδιοεάοη (Ρ] ηγ), οὐ πόσα Ῥγο Δ ΌΪῪ ἂῃ 

ἃξαῖε (κατκοάτα Ρεβῇ. γεπάετίηρ οὗ ἌΣ 
 ΧΧ ἀχάτης Εχ. χχνίϊϊ. 10), ὩΣ 8 
νατίεραϊεὰ βίοῃςα, νγῆοβα Ῥᾶ86 18 Ἅμδῖςε- 
ἄοηγ. Τῆς πιοάσγῃ οἰ οθοτν 8 ὩλΈΓΕΙῪ 
ἃ ἰταπβίυςεηε (ρτευ) αυδτίζ, τ ἃ 
ταῦ κΥ τίηρε. λιθος -- ἃ ρεπὶ οὗ 
Βοπης (βραγκίίπρ ἡ) χοϊάεπ ὃυς (ΧΧ- 

ΣΡ.) Ρειμαρθ βόας ναγίειυ οὗὨ ουζ 
ἴορᾶζ οὔ δεῖυϊ, ὑὩΐοβΒ τῶπζεβ ἔτοπι 
επχοετδ ἅ- στθθη τὸ ρᾶὶε Ὀἷυς δηὰ γείϊον,. 
ὙΠς τιοάεγῃ οὮγυβοϊίιε 18 τ γον ἃ μαγά 
δτεεη δα τηϊπεγαὶ, οὗ πο ρασγεουϊασ ναῖας. 
χρνσόλιθος τηὰ (4 Ἰεεῖ- 
οοἰουτεὰ ἔσαν ἅτε ργοῦδοϊν ναγίεϊίεβ οὗ 
τῆς δποίεμε Ὀεσγυΐ, ὑπ|688 ἴπε ἰδιίεσ 18 
τῆς στεε ομαϊοδεάοηγ, πὰ τῃς ἔογτηες ἴπε 
μπὲ ἴδ ἴορᾶζ. μαργαρῖται κιτιλ. (οη 
τποῖς ναΐὰς ἰῃ 16 δηοίεπε νοτά, 866 
ὕεια βίυαγ ἰη Ταἀεοὶ, Αὐλαπά. 203- 
213): ([ῃς οοποερείοη ἰδ βίπιρ! Π εἀ ἔτοπι δῃ 
οἰὰ [εν ἰ8ἢ ἔλθου οὗ Ε. Ἰοοβδηδη ργοβεσνεά 
ἐπ Βαρα- Βαίδσα, ἔ. 75. ἵ, “"" Ῥεὺβ δάδυςες 
Βειητηᾶβ εἴ τηλγρατγιδϑ, {τὶ ρίπία συ δϊτΟ8 
ἰοη 88 τοϊϊδετηᾳυςε ἰΔῖ88, αβαυς ἐχοδιδθὶς 
ἴπ αἰεϊευάίποτῃ χχ ουδίτοτυπι, εἰ Ιαεἰτυά!- 
Ὡδπὶ χ οὐδίτοτιπι, οοἸοοαδίϊᾳυς ἴῃ Ρογίὶβ 
Ηἰετοβοϊ γτιοσυπι ᾿ς. ἡ πλατεῖα, φεπετίς 
πὸ  (ἢς βίγεεῖβ (Κα ξύλον, χχίϊ. 2), 
ὉΠ|ε88 1 Πᾶ8 τῇς βθηῆβε οἵ “ἔοσγιπ οἵ 
“τρδικεῖ- ρίδςς᾽" (18. 2 Οἤτοη. χχχίϊ. 6, 
700 χχίχ. ) ΧΧ). Βυὶ ἐδ βίησυϊατ πᾶν 
ΑἸΙμὰς το τῇς ἴδοι τθᾶὶς “τς ἐγρίοδὶ 
Ἑδβίοση οἷἵγ δβαὰ.... οἷς βίγεεῖ ψν δῖ ο ἢ 
ἰεὰ ἔτοπι ἴδε νοϊὰ ρἷαςε δὲ ἔε δηϊεσίης 
ἴῃ οὗ ἴῃς γαῖε ἰο ἔῆε οουτῖ οὗἩ ἴπ6 Κίηρ᾽Β 
Ραΐϊδος" (ϑίπιοοχ. Ῥητο (φμὲς λας. 
8 χὶῖν., ἱφρ. αἰΐερ. 8ὶ χχ,) μδά αἰγεδυ 
τοδὰς ροϊὰ εσηδίεπιαῖῖς οὐ τε ἀϊνίπε 

ΝΟΙ, ν. 

παίυγο ἀϊυδεοά ἰπτουρ 411 τς ψοχὶά, 
ονίηρ ἴο ἴῃς πγϑῖ81᾽ 8 ἔυ.531016 φυλιίεβ, 
ες. 22-χχὶϊ. 5: ἴδε [16 οὗ (πε οἰτγ. 

Μετ. 22. Τῆς ἀδιγ ργάγεῖ οἵ [εν δἱ τη 18 
εἶπα νγὰ8 “γοβίοτε ποὺ ἐπ βδογίβοϊαὶ 
βεινίος ἴο ἴῃ6 Ηοὶγ οὗ Ηοΐϊεβ οὗ τῆν 
δουδε". Βυῖ ΨὮΠΕ τπ|8β τῆν δάνα τέ- 
Ῥτεβεηϊεά ἐπε ρορυίας γεϊϊρίοη οἵ [πιά δίδπι 
(ϑομύτγεσ, Η σέ. 11. 2, 174) Ὡς τεπαοὶ- 
Οὐ οἷἴσπ τὸ ἃ τεβίογε ἰδσηρίς 45 ἴπ6 
τεϊρίουϑ σδηΐγα οὗὨ 411 ἕαϊυτε ὉΪ158, ἐπ οτα 
ψεῖς ἤπεῖ βρίγιδ ῆο βῃαγεά τῆς ᾿ταηίϑπ 
τερυρηδηος ἴο ἰεπιρὶεβ, ροββϑι δυῪ ὑπάσ 
ἃ 86ηγ-Εββεηα ἰηβυδπος, ἀηὰ νῆο βεεπὶ 
ἴο δᾶνα Ρδγίδ!!ν δπεϊοϊραϊεὰ ἴῃς τόσα 
δβρί ταδὶ ουὐμοοῖ οὗὁἨἩ τπε Αροοαῖγρβε (ε. 
ΔΙἀδηβρεγρεσ, 53 1); τῃς βοοοπά τετηρῖς, 

ονίης ἴο ἴῃς ἀεραβίπς δἰγί ἔξ οὗ τῃς ἄγει 
ΤεπίυΓΥ Β.0. δηὰ ἴδε στονίηρ τανεσεπος 
ἴον τς ἴᾶνν, πενὲσ αυΐεες δοβογρεά (δες 
ταϊϊρίουβ ςοηβοϊουβηθββ 85 ἴῃς ἢγβὲ ῃδλά 
ἄοπε. ὙΠε Ποῖγ Οἷἐν ἰδ ἰο ὃς πηϊϊκε 
τηᾶηΥ Ομδί ἄεδη οἰτίεβ νῆετς της δαιρ]ε 
ννᾺ8 ἃ ἀοπρίηλιίίηρ δπὰ ἀϊδβείποιίνςο ἐεδίυτς, 
οἴξεη ἱπάεοά τῆς οτρίηδὶ πυοίευβ οὗ τδς 
ἴονῃ. Τὸ ἴδε βεοζ, εαγί βυρεβῖβ πεᾶ- 
νδΏ ποῖ ΟἿΪΥ ὉΥ̓ Δηκςἰραϊίοπ δυὰς ὃΥ 
ςοπέγαβι. 

Μες. 23. Αποῖδμεσ (16 ]πιεπὶ οὐ ἐπε ΟΟΤ. 
ἰάδαὶ ([88. Ιχ. :ο, 20). [ἐ ἰβ ἃ [εν βῃ- 
ΟὨγίβαδη δυτηροὶ ἔος Ραὺ] 8 τδβοιυρδι--- 
Οοά «καὶ δε αἷ! απάὰ ἐπ αἱ. 80 ἴῃ 
4 Ἐϑά. νἱῖ. [42] δὲ τῆς ἴδ8ὲ ὑιάρτηεηπι ματα 
8 ὨΘΙΈΠΕΣ 80 ὯΟΓ ΤΠΟΟΠ ΠΟΙ ΔΠΥ͂ ἡδίυγαὶ 
τρᾶτ, “ας ΟὨῪ τῃ6 δβρίεπάους οὗἨ 186 
Εἴοτγ οὗ ιμε Μοβὲ Ηἰρῃ ". “.Α8 τῆς σμπ' 
97 νἱρβέσομϑδηδες ΟἾσῖβε π88 δεδη δΌ]ο ἴὸ 
νδπαυ δ ἰῃς τ“οἱ ἐπμέσέμς οἵ τῆς Εοπίδῃ 
Οεβαι-ουϊυβ᾿᾿ (ὕδεπει, Οδέέεγμαπιεν, 
Ῥ. 184. ΑΑ οτυάες ἔοτπι οὗ ἴδε ἰάδα 
οοουζβ ἴῃ τῇς ῥβευάο- ΡΠ] οηὶς Βὲέδίέε. 
Απῆφωδε, “λεῖα “ ποη οταῖ πδοεββασίιπ), 
Ἰυπιεη (ἔοτ ἔπε πὶρῇτ- ππΆγ ἢ), ἰξὰ ἐχβρίςεη- 
ἄἀεραὶ φεπυίπυηι ἰαρί ἄυπι Ἰαπιεη ᾽᾽ (ἐ.6., οὗ 
τὰς 7εννεἶβ οἡ 86 Ατηοτίῖς ἰάοἶ8), ἰαννε 8 
ΨΏΙΟἢ γετα γερίδοεὰ ὉΥ ἔνεῖνα Ῥγεοίουβ 
βίοπεβ εδοῦ επρτανεὰ ὑἱἢ ἴΒς πᾶπια οὗ 
οης οὗ τῆς ἱνεῖνς ἰείδεβ. 

31 



ΑΠΟΚΑΛΥΎΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΙΙ. 24--27. ΧΧΙΙ. 

. καὶ περιπατήσουσι ᾿Ὦ τὰ ἔθνη διὰ τοῦ φωτὸς αὐτῆς, 

καὶ οἱ " βασιλεῖς τῆς γῆς φέρουσι τὴν δόξαν αὐτῶν εἰς αὐτήν--- 

" καὶ οἱ πυλῶνες αὐτῆς οὐ μὴ κλεισθῶσιν ἡμέρας " 
“νὺξ γὰρ οὐκ ἔσται ἐκεῖ--- 

» ὃ καὶ οἴσουσι τὴν δόξαν καὶ τὴν τιμὴν τῶν ἐθνῶν εἰς αὐτήν. 
. καὶ οὐ μὴ εἰσέλθῃ εἰς αὐτὴν πᾶν κοινὸν καὶ ὁ ποιῶν 

᾿ βδέλυγμα καὶ "ψεῦδος " 
εἰ μὴ οἱ "γεγραμμένοι ἐν τῷ βιβλίῳ τῆς ζωῆς τοῦ ἀρνίου. 

ΠΡΣΤΗ ΧΧΠ. 1. καὶ "ἔδειξέν μοι ποταμὸν " ὕδατος ζωῆς, λαμπρὸν ὡς 

χαχὶ. -. “ κρύσταλλον, ἐκπορευόμενον ἐκ τοῦ θρόνου τοῦ θεοῦ ὅ καὶ τοῦ ἀρνίου 
ΣΧΈτοτα. 

ἴεα. ἴχ. 
Τοῦ. χιΐ' τα, 55. ΜΠ γαῖ, γ μα, ΜΙ. 1, πο. χῆῖν, . 
ἐἰ. 478. ἃ 6. χἰϊὶ. 8. ἃ χχὶ, το. Ὁ νἱΐ. 17. 
6, τ3; ῳ,. Ἐπ. ᾿χἰΐ. τῳ. 

νν. 24-26 υτίμετ γα 8 Ὀοττονν θὰ ἔγοπι 
168. ἴχ. ἐξετοαι 

νει. 25. νὺξ κιτιλ. “ἴογ πὸ ηἰφῆὶ 
ΨὮεη ἐνοη ἰη ρεᾶςς ἴεν Ννου]Ἱά θὲ δδυϊ, 
εἰ. χίϊϊ. 10) 58.411 Ὀς ἴδετε "". 
ΨΝες. 26. Ετοπὶ τὰς ἰταάϊείοη οὗ Επ. 

111. 1 πὰ Ρ6. 850]. χνὶϊ. 34-35 (νπετε ἴδε 
αςπε!ς πδιίοπδ βοεὶς [ἐγ βδ] ἐπὶ φέροντες 
ὥρα. .. καὶ ἰδεῖν τὴν δόξαν κυρίου, ἣν 
ξασεν αὐτὴν ὁ θεό4) ; ο΄. Αρος. Βατ. 

Ιχνίϊ. 5. ΤΏς ἰάελ οὗ 24 δηὰ 26 ἰβ8 οὗ 
οουτβα Πίεγα!γ ἱποοπδβίβεεης τ ἴΠοβε οὗ 
χίχ. 17 ἔ. ἀπά χχ. 12 ἔ., δίηςε ου ἴῃς πεν 
φλιδ ἐμεῖς ἡγεῖτο πο γεβίἀεπιβ Ἴχοερὶ ἴδ ς 
τίδεη βαϊηί8β. Βοιῇ ἰάεαβ ἵνεζε οὐτγγεηΐ ἴῃ 
ταδδίηἰς ἐϑοβαίοίοσυ (απὅτετσ, ἰϊ. 238 2.), 
δαῖ [π6 Αροοδῖγρβε 18 επείγεῖϊυ ἔτες ἔσο 
ΔΏΥ δβυςἢ οογπηρ]αςεηὶ δδιϊτηδῖς οὗ α ἐπε] α 
ουϊδίάεια (οΓ Επ. χα. 30). Τδε ἀϊδ- 
ΟΓΟΡΆΠΟΥ ΒεΓα, ἃ8 ἰῃ χχίϊ. 5, 18 ἱπγαρίπαγυ. 
ΤΏεδε ἀειδλί δ ἃγε βίαν ροεῖίοδὶ δπὰ 
ἱπιαρίηλεῖνε, ἱπβεσίεὰ ἴτοπὶ ἰῆς οἷάες 
Βυτηδοδηι, ἱπ Ὑνπίο ἢ ΠΥ Ψψεγε αυϊτα 
Ρριορσείαϊς, ἱπ ογάες ὃγῪ ἐπεὶς αζοπαῖς 
δηὰ ρίἱοιοσίδὶ! ποθ τὸ 41] οὔὖὲ ἴδε 
δεῖς οὗ ἴδε ἔυσζυτε οἰγ. ὙΠΕΥ Βᾶνε ἢ0 
ΔΙ]εκξοσίςαὶ εἰχηϊδοαπος. 

νεῖ. 27. ΚΕ. ]οοδαπδὴ (Βαρα- Βαδίδγα 
Φ. γ6, 2,) βαϊὰ τῇς σοπιῖπς Ϊ]εγυβαϊεπὶ 
ψουὰ ποὶ ὃς [ἰκὰ ἴῃς ῥργεβεηὶ οπε: ἴῃ 
δδῆς ἱηφτεάϊευτ φυίσυπαυς υὐἱὲ, ἴῃ {1 πὶ 
ὍετΟ Ὠοη πἰδὶ αυὶ δά δᾶπιὶ οζάϊπαδιὶ δυπί. 
Οἰεἰζδηβῃΐρ βί μι] αν ἰῃ 1 Οἤ π᾿ 8 πεν ΟΥ̓ 
ἰδ ἃ πιδῖίες οὗ τιοσλὶ οδαγαςίες δηὰ οὗ 
αϊνίης εἰεςτίοη, ποὶ οὗ παιίοπα! ἐγ. ΤΈΣ 
τον οἷτν ἰδ κα τὰς τοτὰε πὸ 88 ἴῃ ε 

Ῥ. ἴο Ὀἱορπείυβ ἤπεῖν ρΡυΐδ ἰὲ (5) κοι! 
ἀλλ᾽ οὐ κοινή, ρηρεπιν Ῥυϊ ποῖ γὰς 
ἥαμως, "" ςοτηηοῃ δηὰ ορεῃ ἴο 8ἃ]], γεῖ ἰῃ 
ΔηΟΙΠ ας δεῆδε ΠΟ σοιπΊοη τδίηρ.᾽ Τῆς 
τταῖτ [8 αὐδριεὰ ἔτου 8ϊαν. Επ. ἰχ., νῆες 
τῆς φατάεη-ραταάϊδβε οἵ ἴδε (δἰγτὰ πεανεη 
8 ΟΠΪῪ ἔος ἴμοβε ἰογαὶ ἴο πεῖς ἔδιτα, 

2 χχὶ. 8, χχὶϊ, 16; οἵ. Ηοαι. Π6ά, 
ς ἶν. 6, ἄπ. λεγ. Ν.Τ. ἃ ἰἰϊ. δι, ν.Ἅ 

ΒυχΏθ]ε, [υ8ὲ, ΟμΑτ80]ε ἀπὰ Ὀεπενοΐεηϊ, 
δΙαπιεῖεββ πὰ ἡ μοῖς μελεῖεᾶ, τ ἱ]ς ἴδ ς 
8611 οὗ τοσίυσε (χ. 4-6) ἰ8 τεβεγνϑὰ ἔοσ 41] 
αὐάίοιεά ἰο βοάοτῃγ, ψἱϊοποτγαῖς, ἐδεῆ, 
Ἰγίπρ, πιυτάες, πὰ ἑογηϊςδείοη, Ὀεδί θα 
Τρργεββίοῃ δηᾶ Ἴδ]ουδῆεθβ ἴὸ δυτηδη 
δυϊετίηρ. Βυι βδ. ἀπά Ψ. πᾶν 6 βἰπιρὶν 
“ἸάοΙ αἴσυ ᾽᾿ (48 'π 1,ΧΧ) ; ἐδε Κεγποίο οὗ 
ἴδε Ὀοοῖκ θεΐπρ βίγιοῖς οὔσς πιοσῖε (88 ἰῇ 
Επ. χοῖχ. 9). [π ἴδε Ἐφγριίαη [λον οὗ 
ἴδε ηἶπο ροάβ (ΒΕ. Β. Ὁ. 35) ἐνεῖγ ρΡεξ τίου 
επάβ ψἱτἢ τπς τνογάβ, “1 δδνε Ὠοΐ βροίεπ 
.1ε8 υνἱτεηρῖν, ποῦ δανα 1 ἄοπε δυρῆς 
τ ἀεοεῖς,᾽" ἀπά ἴθ Αρος. Βα. υχχῖχ 6 
τδε 8βεὲς ἀσουδεβῖδε Κοιμδη Ἐσηρίτε (δυ8 : 
Ἐν ἰξ τἰδς ττυῖϊ 1} Ὀς Βιάεη, δπά 41] 
ἴδοδβε ννῆο ἃγε ροϊϊυϊεὰ νντἢ ἰπίαυϊ Ὑ νν}} 
βεε το ἱξ, ἃ8 εν]] Ὀθεαβδίβ ἔεε δηά οἴεορ 
ἰπίο τῆς ἔογεβι"". 
Οἤάρτεε ΧΧΙΪ.---νεῖ. τ. ὙὍδε τῖνες 

ἰδ δυρρεδιοὰ ρδγιὶν ὃν Ἐσείκίε! 8 γσεργε- 
βεηίδίίοη οὗ ἴδε Ππεαλ]ίηρν βίσεδπι ΨὨΟὮ 
ΔΒ ἴο ἰδδιε ἔγοπη ἴἢς πενν τεπιρὶς δηὰ 
βἢον ττουρὰ ἴῃς ἀγεδῖν ποῖ οἵ δὰ 
]οσάδη ναῖον (χὶνὶϊ. 1- 12), Ρασγεϊγ ὃγ τὰς 
τεΐετεπος (16 ἃ ἰαῖες ἀροζδῖίγρϑβε, Ζεςξ. 
χίν. 8) ἴο Ῥεγεηηΐδὶ νυδίεσβ ἰβϑυΐης ἔγοτι 
7ετυδαίεσι δ τε ἄννε! Πρ -Ρίδοε οὗ αοά 
ἰπ τδε πεὲνν ἀρε. [μη Βᾶβ πο δε ἴοσ 
Ἐσεκίε! 5 ἰάδεα τπᾶῖ τπ6 δίτεαπι ψουϊὰ 
δβαὶβὲ ἰπ ἴΠ 6 πγεδβίδηϊς ἰγαπβέοσγηδιίοῃ οὗ 
πδίυτε. Ηδ ςὔδημεβ {ΠῸ Πυπλετουβ γε ε δ 
Οὐ εἰπεῖ βἰἱάς οἵ ἴδε ψαᾶν ἱπίο ἴδε 
(ξεπεσίς) βίηρὶε ἴσας οὗ 11ξπ, τενεσεϊη 88 
Ὀείοτε (ἰΐ. ἢ τὰς ἰάεαϊ οὗ τῆς ϑειηϊεῖς 
Ῥασαάϊξε. Αἷβο, με ἄγορβ ἴδε ποίΐίοῃ οὗ 
ἴδε τἶνεσ βινεεϊεηίηρ [πε Ὀιτες νναῖετθ οὗ 
τὰς Ὀεδλὰ ϑεαβ. λ΄ Ρίεκε ΕἸἰΐϊοζεσ, δὲ, 
δηυδε Ρυΐϊεὶ ἀϑδοδηβυσαε διιηΐ Ἂς ἰἰπιπα 
τερ!! δίφυς ϑδοδιυγίοης Ῥιδαιρυπίυο: 
Τῆς Βαδυϊοπίδη οί χίη οἱ ἰς ἰάεδ ἰδ 
ουμίπεά Υ Ζίηηπηειπ ἱπ Αγολὶο ζῶν 
Κοῖὲρ. ἩΜίδ5. τ8ο0, 1700 ἡ. ὕπικε ἰδὲ 
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2. ἐν μέσῳ τῆς πλατείας αὐτῆς καὶ τοῦ ποταμοῦ ἐντεῦθεν καὶ ὁ Ἐτοιι 
ἐκεῖθεν " ξύλον ζωῆς, ποιοῦν καρποὺς ᾿δώδεκα, κατὰ μῆνα " ἕκαστον Ἐνῆν ,, 

ἢ ἀποδιδοὺς 1 τὸν καρπὸν αὐτοῦ " καὶ τὰ φύλλα τοῦ ξύλου εἰς ἢ θερα- ἐπ 8|8ν. 
πείαν τῶν ἐθνῶν. εΞἴμι. 

3: ' καὶ πᾶν κατάθεμα οὐκ ἔσται ἔτι " Μαις 
ΚΣ καὶ ὁ θρόνος τοῦ θεοῦ καὶ τοῦ ἀρνίου ἐν αὐτῇ ἔσται" εν τ 

καὶ οἱ δοῦλοι αὐτοῦ ' λατρεύσουσιν αὐτῷ " 5 δεν ἐν 
4. καὶ " ὄψονται τὸ πρόσωπον αὐτοῦ, ὙΕΝ 

καὶ " τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐπὶ τῶν μετώπων αὐτῶν. τρὶς ἐπὶ 
: 

Ν.Τ. ,ο. 
1 νὶ!. π 

12, χἷν. ἡ, νἱ, 3.4. 

ἱ Βτοις Ζεςἢ. χὶν. 21; ου ἔπίυτεδ, 566 ἱν. 8:11. 
τῷ 100 χἰϊ!, 5, 8. χνὶΐ. 15, 1 ]οβῃ ἰἰ, 2, Ηεδ. χὶἰϊ, 14, ᾧ(. Βαϊδεηδρεγξεσ, 63. 

Κ΄ εωςε": οἱ. ]ο88. νἱ. πκἢ 12. 
: ἡϊ, 

1 ΤΊ, ὕτο, ΝΗ (πιαγρ.), Β8. τί δεῖν τεδὰ αἀποδιδους (ἢ 580, ταΐη., Ατεῖ.). 

ΦΆΓΒΙΥ ἐγυβα! οτὰ νυ ἸὮ [18 ἰηΐεγίοσ βέγθδπι, 
δε πεν ΟΥ̓ ἰδ ἴο δὲ τὶν δαυϊρρεά 
ἢ οοπάυ!:8 πὰ 411 ἐμαὶ παῖε δ ἃ οἷν 
Ῥτιοβρείουβ δπά βεουγε (188. χχχίϊὶ. 21). 

γεσ. 2. πλατείας (““δίτεεῖ,᾽᾽ οἵ “ Ὀου]6- 
᾿νατά᾽} ςο]]!εςεἶνε ἀπά ρσεηοτῖς (ο΄. [48. ν. 6) 
{κε ξύλον. ς ἐν... αὐτῆς νἱἢ 
ΨὮδι ρτεοεάςβ, πὰ Ὀερίη ἃ ἔσεβῃ βεπίεηςα 
νι ῖτἢ καὶ τοῦ (Νν. Η.), ξύλον 
Ρεΐπρ φξονετπεὰ ΡῪ ἔδειξεν (ἔτοτα νες. 1). 
ΤΒς τῖνεσ, ψῃϊο [8 ἴῃς 411-ρεγνδάϊης 
ἔελϊυτε, ἰ8 ἰποὰ τι τὸ ἰτεεϑ οὗὨ 116. 
Ὑῆε ντίτες τεϊδίπβ τῆς ἰγαάϊτ πα] δἰπη- 
ξυϊατ οἵ αἀεη. ἱ:.- 9, οοπιρίπίης ἰε ψ ἢ 
ἴδε τερτεβεηϊδιίου οὗ Ἐξείκίεὶ (γεῖ ποῖς 
βἰηξ. ἴῃ χίν!. 12); ἢ μ8 χαΐῃβ βυθοῖς 
ἐπιρεςδαίνεηομα δι δε ὄἜχρεπβε οὗ ρίςίοσίαὶ 
φοδεζεποαε ΕδιηβᾶΥ (Ὁ. Β. Ρ. ἰϊ. 453) 
οὔδβεσνεβ, ποννονοσ, ἰδὲ ([Πε ννδίεσβ οὗ (ἢ 6 
Μασβυδβ ψγεσε “Ῥγοῦδ Ὁ ἄγαν ΟΗ͂ τὸ 
ον τπγουρὴ ἴδε βίγεειϊβ οὗ Αραπιεία ; 
τοῖα ῥγδοῖῖος 18 8111} ἃ ἑδνουσγίίες οὔὸ ἰῃ 
Αβία Μίποσ, 4... δὲ θεηὶσὶι "".---κ. μῆνα, 
τῆς ροειῖς ἱπηαρίπαιίοη βοᾶῖβ ονεῖ ἴδε 
Ῥτοβαὶς οδ᾽εοιϊίοη δαὶ τηοηῖῇβ ἃγα ἱπὶ)- 
Ῥοββίθὶς πους ἃ πιοοη (χχί. 22).--- 
καρπὸν, κιτιλ. Τὸ εαἴ οὗ (δε ἴτες οὗ 
11 ε ννδβ, ἴῃ ἴῃς ρορυϊᾶγ τεϊρίουβ ρβγδαβε- 
ΟἹοΩΥ οὗ με ἀξε, ἴο ΡΟΒβεβ88 ἱγωγηοσίδ  ". 
[η Επη. χχίν., χχν., ψγεσε [ἢ 6 βιόρμεῖ Ββε68 
ἃ οηάογθ!, ἔσαρτδηὶ τες, Μίςμδεὶ ὃχ- 
Ῥἰαίπε εραὶ ̓" τρρδὶ “τὴς κὸν ταν ΒΡ τς 

ε οἱ 7υ εηΐ (καὶ α 

ὲ ν ἔχει ἔψασθαι αὐτοῦλο “ὙΠεη 
τῆς τἰρπίεουβ ἀπὰ ἴδε ΒΟΙΥ 58}}411 πᾶνε ἱΐ 
εἰνεη τΠεπῦ; [τ 584}} Ὅς 8458 ἰοοά ἔος ἴδε 
εἰεςι υπίο [1ἴε.᾿ 80. ἴῃ σοπίεσωροσδαγυ 
7υάλίδη; 4.6., 4 Ἐδά, νἱΐ. 53 δηὰ νἱῖῖ. 52 
(“Ἐδς υὑπίο γοῦ ἰδ ρατδάϊβε βεῖ ορεη, ἰδ ς 
ἴσεε οὗ "πε ἰ8β ρίαπιοά, [Ὡς εἶπας ἴο σοπηα 
18 Ρτεραγεᾶ, ἃ οἰτὺ ἰ8 Ὀυϊάεὰ δηὰ γεϑὲ ἱδ 
ἐδ. ὈΠ18ῃεἀ,᾽") 28 αἰτεδάυν ἱπ Τί. 1,δοὲ, 
1:8, πεσε πὰ πιεβϑίαδηϊς πἰρ ἢ Ὀγίεβε ἰδ τὸ 

“ορεὴ {δε ξθῖο οἵ ρασδέϊβε ἀπά σεΐῆονε 
ἴδε δινοσζά ἄγαν ἀραίπβὲ Αἄδγω, ἀπά ρες- 
ταῖϊ πε βαἰπίβ ἴο δαὶ οὗ ἴδε ἴγεε οἵ 11ξς ᾿". 
Ἐοι ἰδ δββοοίαιϊίοη οὗ αοά 5 οἰϊν διά 
(οά᾽ 5 ραγάεη, ζ΄. Αρος. Βδς. ἱν. : τὸς 
ποείοη οὗ Ὠεα]ης, Αρος. Μοβ. νὶἱ., [υ8. χ. 
12 ἔ,, δηὰ δε Ιταηΐδη ἰάεα τπδὲ (Βταηάϊ, 
434 ἴ) ἴδε ἔγεε οὗ τηδην βεοβ δά οὔυσᾶ- 
εἶνε Ρεορεγίίεβ. Ι΄ δη ἰ8 ἐπεγείοσε υδὶπς 
τε ταδὶ ϑες διοδαῖς ἰδησιαρε οὗ 
]εν 88 ρίειν ἴο ἀεϊϊπεαῖς τῆς 1188 οὗἉ 
ΟΠ δείαπβ 'π ἃ δπζυσε δίδις ννῆεσγς 41 ἴῃς 
οεἰ χίπαὶ εἰογίεβ δπὰ ρείν! ερεβ οὗ αοάβ 
πῆς ννῖτ τᾶ ἃσὰ ἴοὸ Ὀς τεβίογε. Τῆς 
Ομεϊβείδη βεάνεη ἰδ 10 ροββεβδ Ἔνεσυτπίησ 
ΜὨϊοἢ [υαίδπι οἸαϊπιεὰ δηὰ ογανεὰ ἔοσ 
ἰδεῖ. ΟΥ̓ τὰς ΟΒείβείδῃ δἀάϊείοη ἴὸ 4 
Ἐϑὰ. ἰϊ. Σ2, 34, 35, 38. ; αἶδο ἴδε ἕδπγουβ 
Ἡγτὴη ἴὸ Οβἰσίβ (Ε. Β. Ὁ., οΒ. οἰχχχί!ὶ. : 
“41 δΒανα οοπιε ἱπίο ἰῆς οἰΐγ οὗ Θαοά-- 
τῆς τεφίοη νι οἢ εχίβιεὰ ἰπ ρῥείπιδεναδὶ 
εἰπιο--ονν ἢ ΤΥ δου], ἰο ἀννεῖ! ἱπ τῆ! 8 
ἰλπά, .. . Τῆε αοὰ τδπετεοῖ ἰδ τηοβὲ Βοῖγ. 
Η! 8 Ἰαπὰ ἀγαννεῖ ὑπο ἰἴ8ε} ἐνεσυ οἵας 
Ιαπὰ. Απὰά ἀοιῇ ἢς ποὶ βάν, ἴδε Βαρρὶ- 
δεῖδ τδεγοοῦ ἰδ ἃ οαγε ἴο της ὃ ᾽᾽. Ε 

ες. 3. κατάθεμα, 4 οοττυρὶ δηὰ τᾶτε 
ἴοττι οὗ κατανάθεμα -- ἀηγιπίηρ δοουτδοὰ 
(ἴπ. ἃ οὐτδε ἰδεῖ, Ὀ1ά. χνὶ. , ἦ.6., 8ἃὉ- 
βίγαοϊ ἔοσ οοποσεῖς, μεζε -ξ "ἃ ουγβϑοὰ ρεῖ- 
80ῃ,᾽ 80 ΡΒ. 80]. χνἱ!. 20 ἴ.---λατρεύ 
υπίειϊτετεά δηὰ υπϑροϊ]εὰ ἀενοιϊίοη. Τῆς 
ἱπεεισυριίοα οὐ {πε ἀδιγν δβεσνίοςς διά 
βδογίῆςς ἴῃ Ϊ]εγυβαίεπὶ οπ ᾿γιὰ [υἱγ, 70 
Α.Ὁ., μαά βεηΐϊ ἃ ρδίῃξῃ τῆχ!}} το τδε 
Βεαζὲ οὗ 411 ψῇο ςδεγίβῃεὰ {δε ἰάεδὶ οὗ 
Αοίβ χχνὶ. 7. Νὸ ἔδδς οὗ {πδῖ ἰπ 18 πενν 
7εγυβαίεπι 

νος. 4. ΤΒε δηοίεηιϊ ἰάεαὶ οὗ ἱπείπιδις 
ςοπῆάεποςε ἰ8 4͵8δο ἴο ὃς τε ἰβεὰ (οἷ οσυ 
Μαῖι. ν. 8 δηὰ Ιτεη. ἀν. αν. ν. ἢ). 
ΔΙ ταῖθδ ρδταδε δηά {πὶ οὗ χχί. 22 
οοπραῖε Βιονπίηρ᾽ δ ἰἰπε8: “ὙΜὮΥ, 



ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΧΙΙ!. 

ὁ ααί. 45 5. ογὺξ οὐκ ἔσται ἔτι, ᾿ 
τῆν καὶ οὐχ ἕξουσι 1 " χρείαν φωτὸς λύχνου καὶ φῶς ἡλίου, 
ΠΝ ὅτι Κύριος ὁ θεὸς φωτίσει ἐπ᾽ αὐτούς " 

ΝΟ εΛ καὶ 3 βασιλεύσουσιν " εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. 
Ρ. 

ἐὐδ ΞΗΣ ἴο 6οά). τ Νοῖ σρεσζεὶν ἴοσ ἱθοὺ γεδγε (Χχ. 4). 

1 ξξονσι (Α, μτ 5γζ., 8.» δἷξ., Τίς.) Βεπίίευ, [,“.ἢ., ΑἹ., Β].», ἰδ Ργεξεσαῦϊε ἴὸ 
ἔχουσι (ΜΡ, Απὰ.), ἃηά εδε ςοπίεχῖ, 8 118 Τυΐυτεβ δηὰ ρεγϑοπδὶ ρσοποῦπβ, ἰε}18 
δραῖϊπαι ἴῃς ου χρεια κιτ΄λ. οἵ Ο, πιίη., 8., Ρτ. (ΤΙ., Ὀἴϑε., ΒΒ.). 

ψβεῖς 8 ἴἢς πεοὰ οὗ τερὶς ψ Πεη ἴδε 
νυ 8118] Ο᾽ ἴδε νοσὶ ἁ ἂγσε ἴδδὶ. .. ΤΙΒ 
οης δος, ἔτ ἔτοπὶ νϑη δῆ, γαῖ πες στον Ϊ 
Βεοοίηεβ πῦῦ υπίνετβε ἴμδὲ ἔεεῖὶβ δηὰ 
Κηονβ.᾽ Τῆς ἰάεα δεῖς ἰβ ἔμδῖ σερτο- 
ἁἀυςοὰ ἰπ ἰῃς βενοητῃ δηά δυρτετης ἄερτες 
οὗ 1188 ἴῃ 4 Ἐπδά. νἱ!. [78] “πεῖς ἴδε 
βαϊπί8 “" ἘΠαΐ! τεὐοίος σὴ οοη, ε, 
δᾶνε ὈοϊΪάπεβ8 υπάϊβιηαγεά, ἀπά ρ]λάπεβϑ 
υπδίταϊά, ἔοσ ΠΥ 8.411 βδβίεη ἰὸ θεμποϊά 
τῆς ἕλος οὗ δἰπὶ Ψῃοπὶ ἔμεν δβεγνεὰ ἱπ 
11. Βγ Οτίεπιδὶ ὑβᾶρζε, πὸ ςοπδεπηηδὰ 
οζ οεἰπλϊηδὶ ρείβοῃ νᾶ8 αἱἱονγεά ἴο Ἰοοῖὶς 
ου ἴδε Κίπρ᾿β ἕδος (Εδβιπες νὶϊ. 8), [πῃ 
τὰς δηςίεηι οἢ. ἱχίν. οὗ Ε. Β. Ὁ. (ράργυτυβ 
οὗ Νὰ) τῇς “τιυπιρβαπε Νὰ δβαϊῃ, “1 
δανε οοτῖε ἴο δεαὲ διὰ ἴδδῖ ἀνγε! ει ἰπ 
ιθ ἀϊνίηε υτᾶειδ, ἔδαςς ἴο ἕδος, δπὰ ἐγε 
ἴο εγε.. .. Τοῦ τὶ ἰῃ της, δηὰ 1 8π| ἴῃ 
τες," ὙὙῆςε Αροσαῖγρβε, μπονενεσ, 
βῆυπδ δἰπιοδὲ ΔΩΥ Ἄρρτοδοα τὸ ἴδε ἱππεῖ 
υπίοη οὗἨ με ἰηάϊνιάυα! ΟἩτδείδη δηὰ 
ΟὨεῖδὲ ψ Ὡς ἀϊδιϊησυϊδμεά ὈοΙΒ Ρδὰϊ 
δηὰ τε ἰουτῖῃ φοερεῖ; ἰξ Α'8δο ἐβομενν 
15:6 ἰδεπεδοδιίοη οὗ αοὰ δηὰ τηδη ὑνὩΐο ἢ 
ΔΒ Οὔζεη οτυάεῖγ αἰεοιοὰ Ὁγν Εργριίΐδῃ 
εβοδαϊοίορυ. ΝΟ δ᾽ϊυδίοπ ὀσουσβ ἴὸ ἴ8Ὲ 
ΒΌΡΤΟΠΙΔΟΥ Οὗ ἔπε δβαϊηιβ ονεσ δηρεῖβ (ΑΡ. 
Βᾶδς. 1ΐ. σ2, εἰς.), ἰβοῦξα ]ομη ἰδ οάγεδι 
εἰδενβεῖε ἰο κεὲρ ἴδε Ἰδιϊες ἱπ μεῖς 
ἴδλος (δες ου χλὶ. “17, χχί!. ο). Ηε αἷβ8ο 

ἰφποσεβ ἔπε ργοῦϊεπι οὗ ἀϊβεγεηι ἀερτγεαβ 
ἰπ δ|188,---ὄψονται, ἴῃ ΟΠΑΡ. 5 ὁ ἴδετε 
18. ἃ δίοιυ οὗ ἃ ὈΠ πᾶ γαρδί ψνῆο ὈΙεββοά 
δοπῖε ἀερατγίίης νἱβίϊοτα 8 ἴῃς ψτογάδι 
“Ὑς Ὦλνε νἱ δε ἃ ἔδλοςε δαὶ ἰΒ βεεῆ δῃ. 
8έεε8 ποῖ : τΊδΥ γε ὕὈς ςουηϊεὰ ννοτῦΥ ἴὸ 
νἱδῖε τῆς Εδος Ψ ὨΙςΘΉ βεεδ πὰ ἰβ ποῖ βεεη᾽". 
ΤΒςε ΟὨ τί βείδη ρσορῆεῖ 88 ἃ θεϊΐεσ ορε 
δηὰ ῥτοπιῖβε, Οοπιραγα, πόνενεσ, ΡΙυῖ- 
δι μ δ τουςδίηρ αι τῇ (15 άε, 70) τπδῖ τδς 
500}8 οὗἩ πηξε δέϊεσ ἀεί νν1}1} ὁ πιρταῖς 
το ἐδε ὑπδεεη, ἰῃς σοοά," νῆεη αοά 
Ὀεςογηεβ ἐμεῖς ἰόηρ δπά Ἰεδάες απὰ μετα 
“ ΠΕΥ, 48 ἱξ νετε, παηρ ὕροη Ηἰπὶ δηὰ ρᾶσε 
δου ἐνεῦ νεδγυηρ, δηὰ γεᾶσγη ἴοσ 
τῆδιὶ ὑπϑρελκδῦϊε, ἱπάεβοσῖραῦ]ε Βεδυῖν "". 

ες. 5. ῬὨΐο (ὧς ὅος. 24) μαὰ αἰγεδν 
ἀεεοτίδεά ἢεᾶνεη ἂ8β ραν αἰώνιον, 

γυκτὸᾳ καὶ π' σκιᾶς ον, ὦ. 
Ἐπ, νὶ. 6.--ϑυςῖ τεδοδίηξ οὐ δεάνεῃ, 
τῃουρῇ ἴῃ ἃ ε58 γεϊρίουβ ἔογῃ,, βεεβ 
ἴο δᾶνε ὕεεη οὐττοηῖ ἐνθὲ τὰς ων 
πρεσβύτεροι. [τεπαὺβΒ (ν. 36, 1-2 
υοῖεδ πεῖς 85 μοιάϊπε (τ. αὔονε οὐ 

ἱϊ, 72) ἴθδῖ βϑοπιε οὗ ἴμε δ᾽εββεά τῆς τοῦ 
παραδε τρυφῆς ἀπολαύσουσιν, οἱ 
δὲ τὴν λαμπρότητα τῆς πόλεως καθέξ- 
ονσιν" πανταχοῦ Ὑδρ Σωτὴρ δρασθή- 
σεται, καθὼς ἄξιοι νται οἱ ὁρῶντες 
αὐτόν, κιτιλ. 

Τῆς ερίϊορυς (6-21) 8 ἃ δετίεβ οὗ ἰοοβε 
εὐαςουϊαιίοηβ, ΨὨΙΟΒ ἰτ ἰδ ποῖ ἘαβΥ ἴο 
δείξῃ ἴὸ ἴδε νδείουϑ βρεῶκειβ.0 ἴς ἰδ 
τιουϊἀοὰ οἡ ἐπε ᾿ἰπεβ οὗ ἴῃς ερίίοσιυς 
το ἴδε δδϑιγοποηγςαὶ βεςιίοη οὐ ποῖ 
(ἰχχχί. 2.), ψνμέγε ΕΠΟςἢ ἰ8 [εἴλ ἔογ οπε γεᾶσ 
τ ἰδ ΤοὨΙάγεη.--- δὲ δου τηαγεδὶ 
τεβιϊν ἰο ἐδεπὶ 411... . [κεῖ τὰν πεδεὶ 
Ῥε δίσοηᾷῷ, ἕογ ἐδε φοοά υνἱ}} δππουπος 
τὶ μιθουδπεδβ ἰο τἰἃς ροοά, δυῖ ἴπε δἰη- 
Πεζδ Ψ]1 ἀΐε ννἱτἢ 18Ὲ δἰηπεῖθ, ἂπά τῆς 
δροβίδίεβ κὸ ἄονῃ ψἱ ἴπε ἀροβίδεεβ ᾽". 
ΨῸ οδατγαςιεγίβεὶς νιοέξῥς, βονενεσ, ἄο- 

τὐϊπαῖε τὰς ἐπεῖτε ραββαρα: (α) ἐβε νίταὶ 
ἱπιροσίδηςς οἵ {π|8 ὈοΟΙΚ 245 ἃ νδὶὰ δηὰ 
δυϊπεηεῖς τενεϊαιίοη, δηὰ (δ) ἴδε πεᾶι- 
688 οὔ ἴδε επά. τΤῆε ἴογπιεσ ἰδ βεαγά ἰω 
τῆς ἀεβηίτε ο]αἰπι οὗ ἱπερίταϊίοη (6 ἔ., 16) 
δηὰ ργορδεῖς ογίίπ (8, 9) ψνϊο ἢ - 
δηίεεβ ἰϊ8 οοηίεηΐδ, ἰῃ [6 Ὀεδετυάς οὗ 
7 ὃ (ς[. 17), ἀηὰ (ο΄. 21) ἰπ τἰῃς οἰαίπι οὗ 
ςδηοηιοδὶ ἀϊχηϊγ (18, 10). ΤὮε ἰΔἰῖεσ ἐδ 
νοϊςοὰ τατίος ἰῃ ἃ ρειϑοτδὶ (7, 1:2, 20) 
δηὰ ἐνίςε ἰπ ἂπ ἱπηρεσδοηδί (6, το) ἔοσγῃ. 
ΒοΙὮ δε Ὀουπά ὺὕρ ἰορεῖδες (οἷ, 20 δπὰ 
ἰ. 3). [τ [16 Ὧ8β ἃ οἽγιοίδὶ τενεϊδείοη οὗ 
τῆς πεᾶς υΐυτε πὰ ἃ τεβετηοηΥ ἴὸ ἴῃς 
ὐυϊδοτῖεν ἀπά δάνεπι οὗ ἰδ πηεβϑίδῃ ψ. 
20) ἴβαὶ εἰῖβ ἀροόζδῖγρβε οἰαίπιβ ἴὸ 
τεδᾶ, δἀπὰ ποπουγεᾶ ἴῃ ἴδε οδυτοῦεβ. 
Τὶ βεηεσγαὶ βιδηάροίης ἰδ οἶδας ἐπου ρὮ, 
δ: τῆς ἀεῖ:18 ΝΣ ἐφ ῥρυλιας οἰμντι 118 

Δταςιεγίβεὶς οὗ ἴῃς γ8ε, ἃ8 οὗ ερ. 
Βασηδῦδβ, ἰδὲ {πε τυτῖῖεσ οἴϊεη ἰάνεο τε 
ἰπάδεδηΐςε ψΒεῖπες αοα οὐ ΟἸγίβε οσ δ 
δηρεῖ 18 δρεακίηρ. ϑοτηξείίγηεβ ἰδς ἀϊνίης 
νοῖςε ἰ8 γτεςορπίβεά ἴο ὃς ἴδαϊ οὗ ΟὨτίδι 
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8. ᾿κἀγὼ Ἰωάννης ὁ, βλέπων καὶ ἀκούων ταῦτα " καὶ ὅτε ἤκουσα 5 Αδἰθ 1. 9 
καὶ ἔβλεψα, ἔπεσα προσκυνῆσαι ἔμπροσθεν τῶν ποδῶν τοῦ ἀγγέλου τον 
τοῦ “ δεικνύοντός μοι ταῦτα. 
σύνδουλός σού εἰμι καὶ τῶν ἀδελφῶν σου τῶν προφητῶν καὶ τῶν “ 18. 

τηρούντων τοὺς λόγους τοῦ βιβλίου τούτου - τῷ θεῷ προσκύνησον.᾽᾽ 

9. καὶ λέγει μοι, “ὅρα μή: πε 5 
ΜνΐΩ. ὶ τ4, 

ν 4 Εκά. χν. 
1- 

6. καὶ εἶπέν μοι, ““ Οὗτοι οἱ λόγοι " πιστοὶ καὶ ἀληθινοί : καὶ ἡρο με 

ὁ “κύριος ὁ θεὸς τῶν “πνευμάτων τῶν προφητῶν ἀπέστειλε "τὸν ἐπ κατε 
ἄγγελον αὐτοῦ δεῖξαι τοῖς " δούλοις αὐτοῦ ἃ δεῖ γενέσθαι ἐν τάχει. Φορος 

η. καὶ ἰδοὺ ἔρχομαι ταχύ. δέρεος 

"μακάριος ὁ τηρῶν τοὺς λόγους τῆφ προφητείας τοῦ τος 
βιβλίου τούτου." ἡπαρ Αϑ 

οῦ ᾿ 

{αὶ ἸΒ[0] δοὰ . ᾿ Ὦγαξα, ἱ ἱ, ν λα ΡΉαα κα πα τες ἐν δι δι μας μαὰν ἀθομο μλὺα ϑϑς Ε ΣΤΕΙ 
Ὠσίεἰίδη ργορδεὶς (ἱ. 1), ως... δῇ. ἰχ. το, 4 Εδὰ, νἱϊΐ. 62. Ζ ἂ; 1μυκε χὶ. 28, Εα. ς. 6, εἶν. 12:13. 

( 1. τὸ ἔν, ἵν. 1), οἵ τῇδ ὃς ἱἰηξεττοά 
Ὅπ ἴῃς οοπίεχι [0 Ὀς ἴπᾶῖ οὗ Δη δηρεὶ 

(5... χνὶϊ. 15, 7. 1 δηὰ χίχ. 9), ρεῖπαρβ 
ἂ8 ἴδε ἀϊνίης βροϊκεβπιδη (χχί. 5, ὅ, ςῦ. 5 
δὰ γ). Βυὲ ἐτεφυςηςυ, ἐνοη Πεπ ἴδε 
δεες 8 αὐἀγεββεὰ (χ. 4, χίν. 13), ἴμε νοῖος 
οσ. Βδι-Οο] ἰβ ἀποιυτηοῦβ (6.΄., Χί. 12, 
χὶϊ. το, χὶν. 2, χνὶ. ἱ, οὖ 17). [ἢ δε 
ερίίοξιε, δ8 ἱξ βίδηάβ, ἱξ [8 ἱπιροββίρ!ε 
δηὰ ἱτγεϊεναπὶ ἴοὸ ἀείϊειτηίης ψμεῖπεῖ 
]εδῃ8 (16) Ῥερίπβ ἴο βρεαῖ δὲ νεσ. 1ὸ (80 
ϑρίειδ, Ηοίεζηι., Ρογίεσ, Εογῦεβ) ἀπὰ τε- 
ΒΌΙΩΕΒ ἰῃ 18-20 α. Βυϊῖ, ψὨϊς 6-7, δὰ 
8-0 ἃτε οι ἱπιεηάδεὰ ἴῃ ἃ δεπδε ἴὸ τουπὰ 
ο τλε ἐπεῖτε Αροόοσδῖγρβε, πὰ ποὶ τηεσεῖν 
διε ἱπιπηεάϊαεεῖϊν ργεςθάϊηρ νἱδίοη, 8-0 (4 
Τερ] ςα οὗ χίχ. 9-10) βίδῃμάβ οἱοβεσ ἴο χχι. 
οαχίΐ. 5 ἴδῃ ἄοεβ 6-). Νὸο λόγοι ἰῃ 
τᾶς Ιαβὲ νἰδίοῃ ᾿υδείέν τς τείεγεπος ἰῃ 6, 
ὙΠεσολ8 ἴδε βρεςίῆς δεικν. μοι ταῦτα ἰῃ 
8 εὐἼῆοςβ ἐς οἰςετοηε-ξυποιίοη οὗ {δε 
δηξεῖ ἴῃ χχὶ. 9-10, χχίὶ. 5. ν. 6, 7 νεῖν 
ῬιΙΟΌΔΟΪΥ ἰδ ογ σι πδ!ν Ῥεῦνεει 9 ἀηά τὸ 
(ἴος ἰδε Ἰυχιαροβιτίοη οἵ εἶπεν δΔηά λέγει 
φ. χνὶϊ. 7, 15), θεῖς ἔπε ἀε πιεῖν τες 
ἴδε Ῥερίπηίπρ οὗ δε ερίοσχυς δἰγεδάν 
δηιϊοἰραιϊεὰ ἴῃ 8 (ψ. ἷ.. 4, 9) πὰ ἱπ δε 
ὑτσοαδεηεὰ οἷοβε οὗ 9 (ςοπίγαβε χίχ. 1ὸ 
ἃδονε). [ἰ 8 ποὶ πεοεββασυ (ουρἢ ρεῖ- 
ΠΔΡΒ ἃ Ἰαῖεσ βοσῖδε τδυ πᾶνε ᾿πουρῆϊ 80) 
ἴο δοζουηὶ ἴογ ]οὮπ᾽ 5 δοιϊίοη ἴῃ 8-0 ὉῪ 
δυρροδίηρ ἴῃδὶ δε πιἰδίοοκ ἰἢς σπρεῖτς 
ἐπέενῤγες ἴον ΟἾτῖδι. Τῆς λόγοι οἵ 6, 
ψΏση (8 ογάει 18 δὐορίεἃ, Δουΐτε πεῖς 
πδῖυγαὶ βεηβε (οἷ. το), δηὰ τῆς ἴῆτεε βυς- 
οεβδίνε δηρεϊ-υξττεγδηςεβ (8-0, 6-7, 1011) 
Ὦδνε ἃ ρζορεσ βεηυεποα. [τ 8 πεφάϊεββ, 
ἴῃ νῖενν οὗ χνὶ. 15 (οὔ. 111. 11) το οπχίξ 7 α 
88 δη ἱπιεγροϊδιίοῃ (Κὄπηςεοκε). Βαϊ 12- 
13 ΡΙΟΌΔΡΪΥ πᾶνε δε ἀϊβρ᾽δοοὰ ἴσοπὶ 
«εὶς οσίρίπαὶ ογάεσς (13, 12) ἀπὰ ροβίείοῃ 
αἴϊες τό (Κὄππεοκε), ες 17 ξοῖοαβ 12 

Ω, ἃπὰ 14,15 ζαττίεβ οἡ ἔδε ἰπουρῃί οὗ τ:. 
νν. 18, το δῖε ρίαϊηἷν εἀϊιοτίαὶ, ἱπίετι- 
τυρείηρς ἴῃς σοπηεχίοη οὗ 17 ἀπά 2ο. ἴπ 
1τ εβοῦ (Αργαῤῆλα, 8'ὶ 113) δἰϊεπιρὶβ 
ἴο ρῥεονε ἔδαϊ βοπὶὲ ἰορίοη οἵ [|εβϑὺ8 ἴ8 
φυοιεά. Οη (ἢς “ ἱποοηδίβίεης ορ(ἰπιίβπι᾽" 
οἵ χχίΐ. 13 ἀπά σς, οὔ. Αδδοεῖ, Ρ. 1ο7. 

γες. 8. Τπεῖε [8 πο ἔγδος οὗ Δηγ τεΐυς- 
ἴδλῃος οη ἴδε ρσορῃεῖ β ραζὶ [0 τεΐυγη ἴῸὸ 
ἐδγί, 25 ἰπ Αβς. 184. (Οἰκ.). 1ϊ. 33-35. 

γες. 9. Τῆε Νέδαν, ἢ αἰπβὲ ΠΥ 
ΟὨεϊβείδη θρησκεία τῶν ν ἷβ ποῖ, 
5 ἰῃ τ Ρδγα]]ε] ραδβᾶρε, δῃ ἱπάϊγεοι 
ἐχδιίδείοη οὔ ἴδε ργορῃεῖὶς ογάεσ 88 
ἐφυίϊναϊεπε ἴο ἴῃς δηρεῖίς ἰπ τεϊ  ζίουβ 
ξυποιίοη, δυὰς ἂπ δβδεσγιίίοη ἐπδὶ ἔνθ οἵ- 
ἀΐπατυ ΟἸγίβείαπβ νῆο δοοερὶ ἴἢς Αροοᾶ- 
Ἶγρβε ἃγε ει] ἴο ἔπε πίεσορῆδης δηρεῖ. 
ὕπικε Νεῦδο, τς δηρεῖϊς ἱπιεγρσεῖεσ οὗ 
Μαγάυϊο᾽ Β ψ}}} ἰῃ Βαυγίοπίδη τοὶ ρίοη, ἢς 
8 ποῖ ἰο ὃς ψοσβῃίρρεά, ἔοσ 411 δί8 ἱπ}- 
Ῥοτίδηῆςα. Ρτγεοδυζίοπβ δραίηβὲ δηβεὶ- 
ΨΟΓΒΕΡ σου]Ἱὰ Παγάϊν Ὀς ποτε δισίηρεηι. 
ΤΟ τερεκείοη οὗ δε βοεπε ἰ8β επουφῇ 
ἴο βου [δὲ ἰξ ἀοεβ ποῖ τεργεβεπὶ ἃ 
παῖυγαὶ Θρα!Πἰείοπ οὗἩἉ ἐεε!ην ἀπά 118 οοτ- 
τεοκίοη, δυὲ ἐμαὶ ἰἢς πδιγδεῖνε μᾶ8β ἃ ρυτ- 
Ῥοβε... . ἀπάτδαι ἴἢοβε ῆο οὐδβεγνεά ἴδε 
Ῥταςιίςς πιδᾶὰς υδὲ οὐ᾽ Ἰοδη᾽β πᾶχης, οὐ 
δὶ δὴν ταῖς Ῥεϊίενεὰ ἴπεν οου]ά ἀρρεαὶ 
ἴο δίπι 48 βαποιίοηίης τπεὶς βυρετβιτίοη 
(ΥΝ εἰζβᾶςίκεσ, ἰΐ. 203-204). 

γει. 6. Α8 ἰῃ Εῃ. οντὶ. 6 (οπὶν τηεη- 
εἴοπ οὗ ρτορμεῖβ ἰῃ ΠΟΘΙ), “ννῆδλὲ αοά 
δηπουῆοεβ που ἢ τς τηουτῇ οὗ δε ῥγο- 
Ρμεῖβ᾽" τεϊδίεβ ἴὸ ἴῃς ἔυζυτε.---πνευμ. 
ἴἰῆς Ρ]υγα!ν οὗἨ δβρίτιβ ἰβ δπ δτοδδῖς 
ἀειδ!! (οὐ ἱ. 4) δάαριεά αἷβο ἔγοπι ἴδε 
Ἑποοῆίς ἐογπγυΐα (χχχν]!. 2, εἴς.), “ἀοά 
οὗ ἴῆς δβρίτιἐβ ᾽". 

νεῖ. 7. ἤετε δ8 εἰβενδετῖς ἰξ ἰδ ἱγγεῖς- 
νδηῖ ἴο δβίς, ννῆο ἰ8 τε βρεακογὺ Απρεῖβ 
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ΑΠΟΚΑΛΎΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΧΙΙ. 

το. καὶ λέγει μοι, “ Μὴ σφραγίσῃς τοὺς λόγους τῆς προφητείας 
ἘΣ ΤΊ τοῦ βιβλίου τούτου - ὁ " καιρὸς γὰρ ἐγγύς ἐστιν. 

11. " ὁ ἀδικῶν ἀδικησάτω ἔτι - 

ἱ ὁ πλύνοντες τὰς στολὰς αὐτῶν, "ἵνα ἔσται ἧ 

Ἀ πυλῶσιν εἰσέλ- 

“ ΝᾺ καὶ ὁ " ῥυπαρὸς ῥυπανθήτω ἔτι" 
ῷ ἫΝ ᾿ καὶ ὁ δίκαιος δικαιοσύνην ποιησάτω ἔτι" 

: Ὰ ὯΝ καὶ ὁ ἅγιος ἁγιασθήτω ἔτι.} 

ΤΩΝ Ὧν) 14. Μακάριοι οἱ 

Ὄρτ ἐξουσία αὐτῶν ' ἐπὶ " τὸ " ξύλον τῆς ἱωῆς καὶ τοῖς 

ὩΣ ας θωσιν εἰς τὴν πόλιν.2 

τα οκιδοά) ἱπωρυσίεν ὠὀὌνπαρᾷ ἐσόνης [Ὁ νοϊΐνο ἰωϑςτίριίοηθ). ̓  
{Αοςυδ. Βεῖο δοά νὶ. 

ε τοηδίοη οἱ ἀδὲ. ἱπείσυπι. 
δου, Ἰ. νεῖν ἍΝ εἾ18., τ΄. χχὶ. 8,47,1 ὅοτ, νὶ. 

ςοπδιτυςτίου (τ... χὶν. 13). 
Οἵ. νετ. 2. Ιμοοδὲ εχ 

-" ουρίϑοεηκία " ἢ (οἐτόσεσ, ἐ, 404). 
ἐη 186 Ἐπ δαῖς νοεὶά, ᾧ. Κοβάε' 5 Ῥεγε; , 366 ἢ. 

15. ᾿ ἔξω οἱ ἢ" κύνες καὶ οἱ ̓  φαρμακοὶ καὶ 

ἁ 1. 4. νἱὶ. τ4- ε Μίχοά 
χἰϊὶ. 7, ἐεεϑν αι σᾶ, εἰ. δὶ να 18. 
ἰ" ὁδὶ ὙΠ 186 (ος θ5ὲ χες μο Ῥῦος 

το, ἴπιγοά. δος Και νὰ. 6, ΡΠ. Ε. 
ἰχ. εἰ, ψ. Ὁδυῖς. χχὶὶὶ, εἶ Οα τδεὶς ραιίμτοοαι 

ΤΕ δηλρὶς ἐς οἵ τῃε Αρος. 1ε]18 αραίπδι πε ςοπ)]εοίυτε (Ζαμη, Νεδβεῖε᾿ 8 Εἰπῇ. 
,δ4.-1δς; ΒεΡΌ, 
[υμχά. ο ἀνομήσατω και ο δικαιος 

ἐμάία Βὲδιίεα, ἰὶ. 2ορ-210) [Βα τῃς οτῖξ. τεδάϊηρ 18 ργεβεσνεὰ ἰπ ἘΡ. 
ετι, ἴῃς τεδὶ Ρεὶπρ ἰοββεσιδίίς. 

ΤΆε ν. 1. δικαιωθητω (3δ, 70, νξ.) Π45 δε τι ες μλπίο ιν σοηξοττησά [0 α' 

3]πριεδὰ οἵ ἴῃς νε]!-δυρροτιοεὰ ΟἸΠΟΙΟΥΝΤΕΟΤΑΟΕΤΟΛΑΟΑΥΤΟΥ (0, πιίη., 
ϑγχε., 8., Αἄγτῃ., Με., Ασγεῖδ,, Απά,, Τ εγῖ., Τίς., Ουρ. 
Τὐδει,, 8), ὀΙΠΛΥΝΟΝΤΕΟΤΑςΟΤΟΛΑΟΑΥΤΩ͂Ν (ΔΑ, 7, 38, νᾷ.» 

» σ΄. τ ]ο. ν. 2:1; 80 ἀε Νεῖϊε, 
Αεἴδ., Ρτ., 

Ηαντα., εἴς., οὐ.) ἰ8 το Ὀς τεδά, ἴῃε ναγίαηι Ὀεὶπ Ἐ ἈΝ Ῥοβδίἷγ ἄυε ἴὸ ἧς [εεἰϊπρ παῖ 
ϑοπῖς πῆΟΓΆ] οματδοιοτίβεῖς ὑυγὰ8 Ὡθθάξω! δἴδασ σὰ ( 

ἃτε ἴδε επνουβ ἃπὰ πιουϊῃρίεςε8 οὗ αοὰ 
Βεῖα ἂ8 ἰῃ ἴπε ΟἿΤ., ἀπά ιπεγείοσε εη- 
εἰ]εὰ το βρεαὶς ἰῃ μἷδ παᾶπιε οσ ἰῃ ἐμαὶ οἵ 
ΟἈείδε. "Τῆς Οτίεπιδὶ πλίπὰ Παγάϊν ἀϊ8- 
τίη πρξυιαθεῦ ὈῬεΐννεεπ Δ δηοίεηϊ ρεσβοηᾶβε 

οπς ΨῸ ἌδΡξλῖο ἴῃ πὶ8 ρονεῖ ἂηά 
ἜΠΕῚ "»(Α, Β. ᾿ανίάδοη οἡ Ἐζείς. χχχὶν. 
23). Ἐπά. ν. 31-40 ἴδε δηρεὶ ἰδ 180 
ἜΝ 8Β ἰξ πε ννεῖε ἴδε 1,οτά--ἰδε 

γβαξβοε ῬεΙδΟΏΔΙ ΠΥ εν ἀδηεν ἐλάϊπρ' ἰηῖο 
ἴδε ἀϊνίπε, 8 βεγε, ἀπὰ {με νψτίτεν δείηρ 
«α Δ! ἀποοηδςίουβ οὗ δῃ ἐὰν ἐξ ταν 
ἰπ τῆς τεργεβεηίϊδιίοη ἘΡΟΡΝ «ΟἿ. 1}. χ-4). 
Α8 τῆς “᾿δῃονίηρ ᾽᾽ οὗ Ὑ. ἐν τ᾿ 15 
(1) 1) δὴ ἀποκ. οὗ [εβυ8, τὰ : ἃ νοτὰ οἵ 
18) παίυγα!νγ Ὀγθακα ἰῃ (7 α).---τηρῶν 

κιτιλ,, δῃ δροοαὶγρείς ἔογπι οὗ ἐπιρμαβίβ. 
Ψ. ε.ες.. ϑῖαν. Ἐπ. χνίϊ. 1-3 δηὰ χχχνὶ 
(“1611 τῆοα ΤΕΥ δοπβ δηὰ 411 (ἢν πουδε- 
δοϊά Ὀεΐοτε Με, ἴμαὶ τπῈν πιδῪ ᾿ἰδίεη τὸ 
δὶ ἰδ βροίεπ ἴο ἴπεπὶ Ὁγ πες... 
δηὰ εἰ 1 δηλ ἰνναγδ κε ερ πῇ ὑμέας ΨΈΣ 
τηεηΐβ, ἀπά Ῥερίπ ἴο τεδὰ δὰ υπάἀειβιδηὰ 
ἴῆε ὈοοίκΒ ψειτῖεπ οὐὐ ὉΥ τπεε᾽}). ΑἹ! 
ΔΡΟΟΔΙΎΡδεβ ὑεῖε πιοᾶηὶ ἴο ὃς ἰγᾶπβ- 
τηϊττεὰ το τηδηκὶπά, Ρυῖ ἐς πδυ8] πιειμοά 
οἵ ἀεϊνετν ἱ ἰ5 ςοπιρ!ἰςαϊοὰ (τ. Επ. ᾿Ιχχχί!. 
σ, 2; ϑίαν. Επ. χχχίϊὶ. ο, χῖνι!. 2, 3, εἴς.). 
Ψει. ἀο; τὰς βομυρ οἵ ᾿Ρϑπίοι, τῆς 

ξτελὶ οἰδβϑὶς ο γρεῖς ᾿εγαίατε, 
ἰ8 τεργεβοηϊεὰ νὰ πΜἢ Επ. χχχίϊϊ. 
ΟἿΣ, χχχν. 3; Εῃη. χοϊϊί, 1ο, οἷν. Σ2, 
εἰς.) 486 μανὶπρ ὕεεῃ ρτονίϊ ἀεπιίδ! 
Κερὶ βεοσεῖ δὲ ἰδς εἰπε οὔ [18 ᾿οπὶ- 

ῬΡοαϊείοη, βίπος ἰξ σεξζεισεὰ ἰο ἃ ἔπαυσε 
Ῥετίοὰ (νι. 26, χίϊ. 4, 9)Ω.. Ταίβ νγβ 
ἃ ᾿Ι ΕΑΓ ἀενῖςε, ἰο το Ἐἐχρίαια ΨΥ ἱξ αά 
ποὶ Ὀεεη ἀϊνυϊρεοὰ Ὀείοτε. Αδ [ομπ᾿β 
ΔΡΟΟΔΙΥΡΒε ἰΒ ἕο Ὧη ἱπηπχθάϊαϊς οτἰβίβ, ἰὲ 
ἰβ ῃοῖ ἴἰο ᾿ς τεβεσνεὰ ἴοσ ἄδαγβ ἴο οοηε. 
τ ἰδ ποῖ πεσεῖν ναὶϊϊὰ (7) θὰὲ ἱπιεθάθά 
ἔος τῇς ργορῆεῖ᾽δ οοπιεπηροσασίθβ (υη]κα 
188. χχχ, 8, οὐ. Οβεγης᾽β ποία), ἱμουρὰ 
τεβεσνοά, εἰκε πιοδὲ οἱ ἴεβ οἶαββ, 88 Ἂεδο- 
τεσγὶς ΠΠπεγαῖυγε ἔοσ {ΠπῈ “ ννῖδε ̓̓  (ςοπίγαδι 
4 Ἐδά. χίν. 38-48). ϑοπῖε ἰηΐεσναὶ, ον»- 
ἐνεσ, ἰβ ργεβυρροβεά θεΐνεςεη ἴδε νἱδίοη 
δηά [18 (]Π]πλεπέ, οἰδεγινίδε ἰξ ννουἹά ὃς 
ἐμεῖο ἴο ντῖϊε τῃς νἱδίοηβ ἄοννη, δηὰ ἴο 
ἅπας ε ἴοσ {πεῖς Πἀλῥκρνιν τοτουσβουῦς 

ὑτοῆεβ. Α ςεγίδίῃ Ἴᾶτγεεσ (7, 9, 
ὑπβ δε ἰ8 ἀπεϊοἰραιεὰ ἔοσ με Αροςζδῖγρϑδε. 
Βαε (νες. 11.) ρεσδίβεεηςς ἱπ κορὰ ἀρὰ Εν! 
ἰ8 δρουϊ 411 {πε τυτίϊες ἐχρεςῖε--- βίεσεο- 
τγρεὰ ἐεδῖυγε οὗ {πε ἀροςαϊγρείς οὐκίοοῖκ 
οη ἴδε οδάυτδον οὗ ἴδε νἱοκοᾶ δηὰ τδς 
Ρετγβενεγδηςα οἵ δε βαϊπίβιυ Αροοαδϊγρς 
Ὥενεῖ ἐποουταρεὰ ρτοραψαηάδ, δηὰ τὸ 
ταάϊςαὶ οὐ ψἀεβρτεδὰ σῆδησα ἰ8 δηῖκίςί- 
Ῥαϊοά ἀυτίης (δε ὑτίεξ ἱπίεγναιὶ δείοτε 
τις εηὰ. Αδ ἴῃ Ὠδῃ. χίϊ. 1ο, :σ, 80 δεζε, 
ἴὰς οτίδίβ δἰ πρὶν δοοεπίυδιεβ δηὰ αἊ- 
οεἰεταῖεβ δυπίδῃ Τἰδτγαςῖεσ δίοηρ ῥγε- 
νίουβ 1πεϑ. Νὼὸ δηχίειυ [8 ββονν, μον,- 
ἐνδεῖ, δὲ ἰῇ 4 Εθά. ἵν. 5δο ἢ, ψΒεῖδοΣ 
ὑοῦ Ῥιόρπει Ἢ αίπιϑεις ἰδ ἴο 8ες ἴδε 
[ 
ες. 15. κύνεῃ, Δῃ δζῃδίς τιείδρδοσ, 
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ε . ,ε - ε« » ᾿ δι. τὶ - ἃ τὰ χχί. 27, οἱ πόρνοι καὶ οἱ φονεῖς καὶ οἱ εἰδωλολάτραι καὶ πᾶς "᾿ φιλῶν καὶ αὶ, αι 

ποιῶν ψεῦδος." 
τό. ““ Ἐγὼ Ἰησοῦς " ἔπεμψα τὸν ἄγγελόν μου μαρτυρῆσαι " ὑμῖν 

ταῦτα " ἐπὶ ταῖς ἐκκλησίαις " 

ἐγώ εἶμι ἡ ̓ ῥίζα καὶ τὸ γένος Δαυείδ, 
ὁ " ἀστὴρ ὁ λαμπρὸς καὶ ὁ πρωϊνός. 

όρβεαις 88 ἰὼ νεσ. 6. Ῥ-Ξ"Ιοτ" (χ. ᾿ἱ). 
ἱ 18, ΕΩ. χχχνὶϊ!. 2, 184. χῖν. 12, δηά ἴψζὰ. ΕΡ 

ςοἱουτγοὰ γ τε ποπηδά᾽ 8 μαιγεᾶ οὗ πουπάξ; 
ο΄. Αναδία Ῥεςεγία, ἰ. 337, 330 (“ ΟΠ 
πε ἀος, 85 πο οἰεἰΖοηϑαϊρ ἴῃ ἴἢς ποπιδὰ 
1 ̓ν 661 [8 τῆς ον [ἰξε πυβμδηάϊεὰ 
δΥ ἴπε ρεπῖῖς Αταῦ, ψγῆο ἢ δρυγῃδ 
δπὰ δίοννβ ςαβδὲ ουἱ ἔμεβε ὑζοίδης Ἵοσθᾶ- 
ἴυτεδ ἔτοσῃ ἴῃς τεηϊ.᾽}) Ηδετε κύνες τε 
ποῖ τηοτοῖν ἱσαρυγα Ρᾶ ,» δυῖ τῆς ἴπὶ- 
Ῥυάεπεν ἱπῆρυζε, ΡΟΒΒΙ ΟΪΥ ἴῃ πε δρθοίΐδὶ 
δηὰ ἄδικει βεῆβε οὗ “"βδοδοχηϊεβ" (7. 
τ Τί. 1. το; Ὀδυΐ, χχί!!. το, 20, οοἸἸαϊ θὰ 
ὙΠ πόρνη ἀπά α). Οὐ οῃ χχί. 8 
δηὰ Οοοίκε᾽ 5 Νογέλ ὅ6πι. [πϑογίῥἑίοης, Ὁ. 
68. ϑυς Ἰοδίπβογης ργδςιίςεβ ὑγεσε ποῖ 
ὑποοπηηοη ἰῃ με Οτίεπίδὶ ου}18. 

Νες. τό. 1εϑὺ8 ἴῃ ρεΐβοῃ πον βρεδίκβ 
ἴῃ τἰῆε ςοἸοηυν (16, 13, 12) ἴο τγδι 
δαὶ Π48 ᾿υδὲ Ὀεεη βαϊὰά. Τηὶβ δροοᾶ- 
Ἰγρβε ἰ8β ποῖ δὴ ἱπάϊνίἀυλὶ ἰαπίδβυ (2 

εἴεσ '. 21). Ἐς ἴδε ςοπίεσηροσδσυ πεεὰ 
οὗ βυς ἢ δοοτγεάϊεης, οὐ, Η εστη. δέ». ἰχ. 22 
διὰ Αβο. 188. ἰϊϊ. 30, 3: (νβεσε ἴῃ τῆς 
Ιαδὲ ἄαγβ ““ενεγοηθ Ψ]1 βᾶῪ παῖ ἰδ 
Ρἰεαβίηρ ἰῃ δῖβ οὐνῃι ἐεγεβ. Απὰ ἴδον Ψ}}] 
τηᾶκε οὗ ποης εδεοῖ [6 ῬτορπεοΥ οἵ ἴδε 
Ῥιορμεῖβ νυ δίς ψψεῖς Ὀεΐοτε πιε, δηά 
ἴδεδε πιγ νἱβίοπβ 2180 νν}}} ΠΕῪ πηᾶίκα οὗ 
ποῆς εῆεοϊ, ἰη οτάες ἰο βρεὰκ δἷες πε 
ἱπῖρυΐδβε οὗ ἐμεῖς οὐνη ἢεδσγίβ.")-- ἄγγελον, 
ποῖ ]οδη (ΥΝ εἰ88, ΥΝ Ἂ11}.} θυῖ τῆς απρεῖμς 
Ὡπέεγῥγες (οὗ. οὐ ἷ. 2 δῃι Ὡς ἣν, τς 
Ρίαγαι μεγε ἀπά ἴῃ νεσ. 6 (ε΄. ἱ. τ τασδὶ 
βυζξεβὶ ἰπαὶ [0 Ππ᾿8 Δροζδῖγρβε ἴποο, 
ταῖεά βοπια νἱδίοπβ οὗ οἵμεσ πιδῦθεσβ Ὁ6- 
Ἰοησίης ἴο 1πε ρσορδεῖβ ἴῃ ἴῃς Αδβίβιες 
εἶσγοϊε οὐ βοῖοοὶ (ς΄. ἴλε ἐγδάϊείοπ ἀδουῖ 
τε οο-ορεγδῖίνε οεὶρίπ οὐ τῆς Βουτίῃ 
ξοβρεϊ, ἰπ ἐπε Μυτδίοσίδῃ οδποη). Βυὶ 
ΜΏΠΕε ΔΩ εν δῃ ΟἸ τί βιϊαη βοῦγοα8 τηΔῪ 
Ὦδνε θεδη ἄγαννῃ ἔγοπὶ τπὶβ αυδτεῖες, ΠῈΣ 
Ὦπδὶ δυϊποιβῃΐρ δπὰ δυϊδοσίτν [8 οἱαἰπηιϑᾶ 
ΌῪ (οτσ, Τὴ Ιομη Βίτηβεῖ (ο΄. νεσ. 8).--- 
Δανείδ. ἴκε τπιοϑὲ δαὺὶν ΟἨ τὶ βεδῃβ, 
]οῆη διϊδοβεὰ ποτὲς ψεῖρῃι το τὰς δ- 
νἱάϊς ἀεβοεπὶ οἵ [εβι18 88 πηδββίδῃ (Β4]- 
ἀεηβρεῖρβεσ, 82 1.), ἐδδη [}εβὺ8 Πίπγβεῖέ 
δἰονεά. Ηετε ΟὨτίβι᾽ 8 δυι που ἰπ τε- 
νεϊδιίοη ἰδ θουπά ᾧὧρ ΨῈ δὲδ Ἰερτεπιαῖα 
οἸαΐπι ἴο δε τπηεδββίδῃ, δηὰ ἐπ ἴο ἱπδιιρι- 

88. (ΟΚ.), 
ἐἰϊ, 3, 
Ῥδ:. Ἄρων 
85, 6 
δια. 8290. 
ΣΙῸ. 

14) “τς 
ν. 5: ( τὶϊ. “8, Θίγ. ἵ, 6, Τοιῖ. 4 : ((Ὠε δβείου). 

Ἀ. χἰχ, ὑπ ἴχυκο ἱ. γ8 (Ο Αἴπιδα, ἱ. υἱξΐ. το). 

ταῖς ἴδε πὸνν δπὰ εἴεσηαὶ ἀδὺ οὗ αοά. 

Αβ ἀνατολή (ἐ3ε ἄλνη -- ΓΙΌ} νναβ 
ἰτοκῶν ἃ τηεδβδίδηϊς βδυγιδοῖ, δπὰ ἐπ- 
ΡΙογεά ἱπ υχΧΧ (1ἐγ. χχὶτὶ. 5, Ζεοδ. ἰἰϊ. 8, 
νἱ. 12) ἴο ἀεηοῖς 186 πιεδείδηϊς Ὀγαηοῦ 
οζ βίεπι, {πἰ8 ἄουδὶς υδᾶρε εἼχρ]αίπ ἐπε 
ἱπιαρεῖν ἤεῖε (80 [υδεΐϊη, 4ῤῥοϊ. 1. 32). 
7]εδι8β Βα8 ποὶ οἠἱυν ἴπε Ὠἰβίογίς ὑγεραγᾶ- 
τοι οὗ [βγεῖ Ὀδεξίηὰ πἰπὶ δας ἴῃς ἰπδπιῖα 
ξαΐυγε Ὀεΐοτα δῖπι. [π οπα δεῆδε ἣς Ψ)88 
τῆς οἰπιαχ οὗ Ηεῦτσενν ἐχρεοϊδιίοη ; ἱπ 
δηοίδες, Ὠς ἰ8 οὗἩ ψνοτἹἀ-ννϊάς δἰρηΐδοδηςς. 
Ιῃ ςοπηποχίου υνἱ τπε Πεᾶνεηϊν 1 ἐγαβα- 
Ἰεῖὶ ἰξ ννγᾶβ πδῖυγαὶ ἴπδὶ [εβὺ8 ββου!ὰ ὃς 
Βαϊϊεὰ δβ ἴῃς βοίοῃ οὗ ἴῃς Ὀανίά νῆο 
Βαὰ ἐουηάεά ἰἢς ἤτθι ]εγυβαίεη. Τῆς 
βῖδι-πηείδρῃμος γεοῆεοῖϊβ ἴῃς δἰρπίποδπος 
οἔ τε πιοτηϊηρ-δίασ Ὡς Ὦ τηεδηὶ [δ ς δε- 
ἰηηίηρς οὗ ἃ πεν ἀδγ ἕο ἰοΐϊεσβ ἰῃ τπα 
εναπῖ; δυῖ [18 ἐβοδαϊοϊορίςαὶ ουτϊοοῖς 

ΜᾺΒ ἰάκεπ υἱεϊπηδίεῖγ σοὶ Βαὺυγ]οηίδῃ 
δβίγο - ἸὩεοίορυ, ψβεῖε Νέεῦο - Μειουυ 
(πεδῖ τε ρσορμεῖ), ἴδε τιοτγηίηρ-δίδσ, δη- 
πουποεὰ ἰπ6 πον ετᾶ, οσ ἕγοτὶ Εργριίδῃ 
τπεοίορν ᾿νμεῖς (εὖ. Ε. Β. Ὁ. Ῥ. οχἱἑῖ.) 
Ῥερὶ ἴπε ἀελά κὶπρ “ ζοεῖδ ἑογίῃ ἱπίο 
Βεάνεη δπιοὴρ ἴδε δίασβ ὑοῦ πενεσ 
ῥαοα, πὰ δῖβ συϊάε τῇς Μοτηίηρ-ϑίασ 
εδάειῃ Βίπι το 5 κμει- ΗΠ ῖερ [πε Βεῖά8 
οὗ ρεδςε)"". Τῇῆε ρδιγαβείορυ ὑσίπρβ ουὖἱ 
τῆς οοηνϊοιίοη οὗ ἴπε εαεῖν οἢ τδαι 
τῆς Ῥγεβεηὶ {τἰ8] νγῶβ ΟὨἹῪ ἴῃς ςοἹά, ἀατκ 
δοὺς Ὀεΐῖοτε ἴδε ἄαννῃ. Τμεὶς ἔδίιἢ ἰπ 
7εδϑὺ8 δββυγεὰ ἴπεπὶ ἴπδξ δ εἰεγηδὶ ὕὑγο- 
ϑρεοὶ οὗ 1188 νναίϊεὰ τπεπὶ, ἀπὰ ἐμαὶ 
τοῖα νίϑῖα οὗ ορε νδ8 δουπᾶ υρ ψίτ {δὲ 
εἴβοη οὗ ἰῆς τίβεη [ς|εβι18 (ε}. νεσ. 13). 
ΝΥΝ νλιοδνογὰ νγὰβ, δυησίδε ἀπὰ πιογη- 
ἰπρ-βίας (ε΄. Εχῤος. Ὁες. τοο2, 424-441). 
ΟἸσ βείδη! νᾶ ποὶ βοπῖθ ἘρΒεπΊογαὶ 
Οτίεπῖδὶ οὐἱτ,  ὨΙΟΒ μαᾶὰ μαά ἰΐβ ἄδυ; 
ἴδε οοβηγὶς ονογζίδσουν πηεᾶπὶ ἃ πεν ΕΓᾺ 
ἔοσ 118 δάμεσεηῖβ. Ἴδε Αροοδίγρβε ἰἢυ8 
οἰοβεβ, ἃ8 ἰξ δερᾶῃ (ἰ. 5, 6) ἢ ἃ ποίε 
οὗ τἰπρίπρ διρμδβίὶβ ὑροη ἴῃς εἰεζηδὶ 
δἰφηίβοδηςς οἵ ΟΠεῖβε ἴῃ ἴδε ἀϊνίπςε Ρ᾽δπ 
δηὰ ρυτροβε. 
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5 Οοὰ (χχ. 13. "ἐγὼ τὸ ' ἄλφα καὶ τὸ ὦ, 
6. «.1. δ), Α 
Οἰμγίοε ( ὃ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος, 

ΤΟΝ ἡ ' ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος. 
νἱϊ!. Ἄ 

τρᾶ, Αι 1. ἰδοὺ ἔρχομαι ταχύ, 

ΡΠ; ἀὲ καὶ ὁ " μισθός μου μετ᾽ ἐμοῦ, 
βαγαὶ " ἀποδοῦναι " ἑκάστῳ ὡς τὸ ἔργον ἐστὶν αὐτοῦ." 
Ἐμ.ς Οχη καὶ τὸ πνεῦμα καὶ ἡ νύμφη λέγουσιν, ““ Ἔρχου """ 
“ἠὲ ἐνὶ καὶ "ὁ ἀκούων εἰπάτω, ““Ἔρχου "΄. 
τἰτ παν ῥα καὶ ὁ " διψῶν ἐρχέσθω, 
ἀγαθοὶ: ὁ "θέλων λαβέτω ὕδωρ ζωῆς: δωρεάν. 

ΚΝ [18. Μαρτυρῶ ἐγὼ παντὶ τῷ ἀκούοντι τοὺς λόγους τῆς προφη- 
ι πὲ τρνδοΣ τείας τοῦ βιβλίου τούτου - 

ΒεΡν 15, ἐάν τις " ἐπιτιθῇ ἐπ' αὐτά, 
ἀϑοβ ἐπιθήσει ὁ θεὸς ἐπ᾽ αὐτὸν τὰς " πληγὰς τὰς γεγραμ- 
Ἔρος, μένας ἐν τῷ βιβλίῳ τούτῳ 
ΗΠ 19. καὶ ἐάν ἀέελῃ ἀπὸ τῶν λόγων τοῦ βιβλίου 

βιάζου τῆς προφητείας ταύτης, 
13. εἴς. ᾿ 

τ ταῦ σοτς ἀ τ 5 ΝΠ πὸ ἐπ ιν 
ΣΙΧΟΙΣΙ, . ἵν, 13. 

Μετ. 13 ψαΐπετ ὑρ {πε ἄουδ]ς ᾿πουρδὲ 
οἵ τό ἀπὰ οὗ 12. ΑΒ Ὡς ΟὨμτδιίδη ἔργα 
(ἰϊ. 2, 5, 19, εἰς.) ἃτεὲ ἄοπε νἱιπ τς 
8ΒΡΠεζςε οἵ ἑαϊ τ, {πεῖς τεοοπιρεηδα ἰδ ἃ τὸ - 
Ιἰρίουβ δ νεῖ] 88 ἃ ἱβογου βῃ πιογαὶ 
οοποεριίοη (εὖ, Ηδδβείηρβ᾽ Ὁ. Β. 1]. 82, 
δηὰ Μοηίεῆοτς᾽ Ηἰδόεγέ 1ιφεέμγες, Ὁ. 
538). Το ἴδε ἀδγ’ 5 νγοσίς, [Ὡς ἀαγ᾽βναρε. 
Βοος τῆς οτἰψίη οἵ 1πῖ5 ἐεεϊϊης οα ϑυτίδη 
οἵ ϑεπιίεὶς 801}, υνῆεσο ἴῃς “εἰ αλὲπ᾽ ς ννοτς 
““ν)88 βοτυϊπἰδεά Ὀεΐογε ἴδε ννᾶζεβ γεσε 
Ραϊδ᾽ Ὁγ οπεὲ ψῆο νγὰβ “"δὲ οπος ἴδ6 
Ῥαγτηδδίες οὗ ἢπίβ ἀερεπάςεηϊςβ δπὰ {πεῖς 
ἴμάξε, εὖ. Ἠαϊοδ᾿ 5 Ηἰδδ. 1 εοέμγος, ΡΡ. 
224 ἴ. απὰ Ὠδἰπιδη, ἱ. 8ὶ υἱϊ!. 3. ΤΗΣ τα- 
ννατὰ, Κα τς πενν [ογυβαῖεπι, τν5 βαίεϊ Υ 
δίοσε ἰη ἤεᾶνεη. Νὸ ἔεασ οἵ ἱπαάεκαυασιϊ8 
τιοζᾶϊ ἀρργοςίδείοη ἰπ ἴπ 6 πεχὶ ννοτ]ά, δἱ 
8ηγ ταῖς] 

Νες. 17. Ὑπε ροπιίβε οὗ 12 α ἰδ οδυρδὶ 
ὉΡ δηὰ δηβινεγεὰ ὃν ἃ ἄξερ “Ἵοπηε᾽" 
ἰοτὴ ἴδε ῥγορμεῖβ ἱπ δςβίδβυ (πνεῦμα 
Ῥετβοηϊδεά, »“ ἰϊ.. 7, εἴς.) δηὰ τπε ΟΒγί8- 
τίαπ σοηρτερδιίοη. --- νύμφη. Ηἱδετῖο 
χχί. 2, εἴς.) τδ6 ἴεγπὶ δδ5 ὕδεη γεβεσνεά 
ος ἔπε ομυτο ὑτυρῆδηϊ ἱπ ἴ86 τνοσ]ὰ 
ἴο οοηχε. Νον, ψιἢ τπ6 πλσπιοσυ οὗ 
ἴπεδε οσγδςΐεβ ἐγεβὮ ἰῃ Πἷδ τη, ἐπΠ6 Ῥτο- 
Ῥῃεῖ ἀρρὶϊεβ ἰξ το τῆς ςπυγοῖ οὐ βγῇ, 
88 Ῥαυΐ βαά Αἰτελάγν ἄοπεα. -- καὶ ὁ ἀκούων 
κιτιλ., ἃ ᾿ἰτυσρίοαϊ ποίῖς, 11ἶκε Ματσῖς χίΐ, τᾷ 
(τ΄. ΝΝ εἰπεὶ, 84, 85).---καὶ ὁ διψῶν κιτιλ., 

δἀάτεβδοά ἰο βίγαπρεῖδ ο δοπιδίίτλθδ 
δἰϊεπάεά ἰἢς ΟἨτίβείαπ ψοσεδίρ (οὐ τα 
Οος. χίν. 23, 24)ξ. ον τπῖβ ἥπε ἴὐτῇ οὗ 
εχργαεββίοῃ (ἴδ 6 ἀοῦρ]ς τδε οἵἉ εο»), ε΄. 
Ὀιά. χ. 6, “ἸΙΔΥ ρτᾶσε Ἴοῦ)ς δηὰ τηδΥ 
εἷ8 ψνοτῖὰ ρδδβ ανᾶυ. Ηοβᾶπηδ ἴὸ (δε 
αοά οἵ Ῥανίά! Ιῇ δργοθξ ἰ8. Βοῖγ ἴεὶ 
διῖπι οοπιε [ὲ.6., ἴο (δε ἴ,ογά 8. [4016]; 1 
Δῆγοηε ἴδ ἠοῖ, ἰδεῖ πιπὶ ταρεπῖ. Μαγάηδα 
18" (οΥ̓͂ θείονν, νετ. 2ο). ΤῊς [688 1|κ6] 
Αἰτετπδῖϊνε 8 ἰο ἰδκε ἔρχον Βεῖε 8 δά- 
ἀτεβϑεά ποὶ [Ὁ }εβὺ8 Ὀυϊ το ἴδε ουϊεϊἀς 
ψοσϊὰ, 

νν. 18-ιΗρ. Γυΐμοῖ βιγοη ιν οδ]εςιοὰ 
ἴο ἴῃς εχίγσαναραπε ἰῆτεαϊ οὗ τϊ8β οάϊ- 
τοτῖα! ποῖθβ. Τα οὐτδε ἰβ σοσίδί ην ποὶ 
ΟἿΪΥ δῃ δηϊ-οἰπιαχ [κε τῆς εὐϊζοτία! 
Ῥοπίβοσίρι ἱπ [πη χχὶ. 24, 25 (Ὀοτἢ ἰμάϊοα- 
τίς τδαῖ εἰἴμες ν μεη ρυ δ βῃεὰ οὐ νΒεδη 
δάτχϊτιοὰ το ἴῃ οσάποη, ἔπεθε ἔννο βοσὶρ- 
ἴστεβ πεοάεα βρεοῖδὶ δυϊμεηεϊςδτίοη) σὲ 
“8 υπέοσίυηδῖα ἐπάϊηρ ἴο ἃ Ὀοοῖκς ψοβα 
νᾶϊπε σοηδίβιβ ἰῃ (ἢ ς δβρίτί: τπδὶ Ὀγθαῖμεβ 
ἰπ τ, τὰς ῬοΙά ἔδιθ δηὰ οοηβάεςης ΠΟ] 
ΨΏϊΟΒ τε ἱπαρίτεβ, γαῖμα ἔπη ἰὼ τἰς 
1ἰτεγαῖπεββ ἃπα ἤμδ]ν οὗἉ [18 ἀϊϑοϊοβισεβ ᾽᾿ 
(Ροτσιετ). Βυὲ τῆς ννογάβ ἃσε σεαῖγ ἃ 
βιεγεοιγρϑὰ δηὰ νεπεγηεηῖ ἔοσπι οὗ οἰδίπι- 
ἱπρ ἃ ςλποηίο τυ δαυλὶ ἴο ἴμαὶ οὗ τπε Ο.Τ. 
(σ΄. ξῳ πυρὰ ΧΧ. ΙΣΙ. 2, τόσνύτον 
αἰῶνος ἤδη παρῳχηκότος πὶ ν- 
γαί τις οὔτε ἀφελεῖν ἀπ᾿ αὐτῶν οὔτε μετα- 
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ἀφελεῖ ὁ θεὸς τὸ μέρος αὐτοῦ “ ἀπὸ τοῦ ξύλου 

τῆς ζωῆς καὶ ἐκ τῆς πόλεως 

τῆς ἁγίας, τῶν γεγραμμ- 
ένων ἐν τῷ βιβλίῳ τούτῳ.]. 

20. Λέγει ὁ μαρτυρῶν ταῦτα " “ Ναὶ - ἔρχομαι ταχύ ᾿.. 
ἐὰμήν - ἔρχου, κύριε ᾿Ιησοῦ. 

21. ἡ χάρις τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ μετὰ πάντων. 

τδἰτὰ εἶτα (7, 12): “ Μοβὶ δαβυγεάϊγ, ἴ δῖ σουγίης βρϑοάϊ! γ᾽". 

ΑΠΟΚΑΛΎΥΨΙΣ ΙΩΏΑΝΝΟΥ 

΄ 

ὁ ἕοτ (δε 
ἔ Οἵ]. οἱ χῖχ. 4. 

1 Οη;. Ρε.---ΟΥ ἴδε νατίδηίβ ἕοσ παντων νμων (νξᾳ.» Αε1}.), εἰἴπες πάντων των ἀγιων 
ῶ ταΐη., Μςε., ὅγζ., 8., Αγ, Απά., Ασεῖῃ., Β8.) οἵ ὑγείδγαθ! υ παντων (Α, 81... 

808., Τί., Ὀὔδε., ΝΥ 8.) βεδαιβ πιοσε οσί ρίηδὶ ἔπη τῶν αγιων (δ, αἰα., Τι., ΑΙ., δπι- 
οοχ, ΝΗ, Β]., }. ΝΝ εἰβ8, νυν.) : ἕοσς ἃ ἱεχίυδὶ ἀϊβοιιβδϑίοῃ 85εῈ 
τλσί. (Ε. Ττ., 157 [.) ἀπά Ηαδβιίηρβ᾽ ὃ. Β. 

ἐ81}ε᾽5 ξέη  ιᾶγνηρ, 
ν ἷν. 733.---Αἴϊεσ ἴησον, Χριστον ἰδ λὐδεὰ 

ΒΥ Ο, πιΐπ., νζ.» δ 5.» ϑγτ.» Ασῃ., Αδίξ., Απάσ. 

θεῖναι τετόλμηκεν). ὙΠΕΥ ἅτε δἀὐδριεὰ 
ποσὶ ἘποοΒ ςοἰν. τὸ ἢ. ψῆατε ἴΠς δυῖποσ 
ἐχρεςῖβ δ'8 Ὀοοΐς ἰο Ὀς ἃ σοπιίοτὶ δηὰ ἸΟῪ 
ἴο ἴδε τἰρῃίθουβ, δὰ Ἔχροβεά ἰο ρεγνεῖ- 
βίοῃ ἃπά αἰεεγαϊίίοη : “" ΜδηΥ βίπηεεβ υν"1}]} 
Ρέγνετί ἂπά δες (δε νοζάβ οὗ ὑρτχὶσῆι- 
Πε88 ᾿᾿ ἰπβίεδέ οὗἉ τεϊιϑίηρ ἴο “ σἤδηβε οἵ 
ταϊπἸΒἢ δυρμι ἔγοπι τὰν ογὰβ ̓ς. 51π1112: 
{δεεαῖβ ἰο σαγεΐεβϑ οὐ Ψ 1] σοργβὲβ εβ- 
Ῥεοΐδ!γ ἱπ Ισεπδευβ (Ετυ8. Η. Ε. ν. 20), 
δηὰ Ευβη. ρῥχεΐ. το Οτίρειμ᾽ β περὶ ἀρχῶν 
(ο΄. Νεβεῖεβ Εὐη λγμηρ, τὶ Ῥ. ΟΝ 
Πεγνοιβ ἐαζεγποββ ἴο βαίερυδτά ΟἸ τ βεῖδη 
τεροίης ψγ8β ρᾶσὲ δηά ραζςεῖ οἵ (δες 
ΠΟΠ ΕΠΊΡΟΓΔΙΥ ἰοπάδπου ἴοὸ τεραγά δροβ- 
τοῖὶς ἐταάττοι ( χνϊ!. 20, χχὶ. 14, εἰς.) 
88 ἃ Ὀοάγ οἴ δυϊποτί δεῖνα ἀοςίτῖπε, νυν ο ἢ 
ταῦβὲ ποῖ δὲ ἰδπιρετεά ψίἢ. ΑΠ αἰπιοβὶ 
ἐαυδ!ν βανεσε ἴῆγεαιϊ οοουτβ ἴῃ ϑῖαν. 
Επ. χίἰν . 7:0, ἵν. (αἴδο ἰϊϊ. 3), 80 ἐδδῖ 
ἴδε ντϊζεσ, ἴῃ ἘΠὶ8 Ἰεδίουδυ ἴοσ τὰς ἰεϊῖεσ 
ταῖδες (πδη ἔοσ πε βρίσι, ννδβ 0] ουνίης 
ἃ τεοορηίβεα ρτεσεάεηι (ΚΒ. Ὑ. 125 {)), 
ΜΒίοἢ 88 θουπᾶ υνΡ ψἱιἢ ἃ σοηβεγναῖνε 
νίενν οὗἉ ἰγδάϊπίου αἀπὰ ἃ ͵υτγίβεῖς ςοπσερ- 
τίου οὗ δβοείρίυσε (Τιείαδ, ρρ. δοῦ ἔ,, 
Ῥείΐδδβπι, 113 1). ἘΒδρρίηϊς ἐξδγαγίἐ σοὶ 
ἃ δίπλα ννατηὶπρ ἰηπ ἰδὲ ἂρὲ (οἱ. 
Βαςποεβ Αραάα ἀ. Ταπη, ἰ. 254), ἀπά 
ΟΒεϊβείδη οοργ βίβ, ἱἔ ποὶ δἀϊτοτβ, τεφυϊτεὰ 
ἴτ ἴῃ τε ςᾶ8βε οἵ δε ΑἹ 86, Δ 1ΠουρΡὮ 
ΔΡΡασεπεῖν ὑπεν ραϊὰ [{ππ|ὰ Πεοὰ ἰοὸ 1, 
ἴος 88 δαιυΐν δ8 ἴδε εἰπε οὗ ᾿γεπϑιιβ ἰΒεσγα 
ΨΕΙΕ βεσίουβ ἀϊβογερδηςίεβ ἱπ δε σορίεβ 
οἰγουϊδίεά επτουσῆους τς οπυτοδςβ. 
7οδη δὰ Βίπιβ6! οαιίτςά ἃ σοπίεταροσασυ 
Εἶδος οὗ ΡῬεορῆεου (οἷ ου χ. 4). Βυὶ 
ε αχρίδίηβ πὶ ἣθ ννὰβ ἱπβρίγοά ἰο ἀο 

ΒΟ; {Π18 νεῖβε γεΐῃβθβ ἴὸ ἰεῖ οἴδεζβ ἀδαδὶ 
δἰ αν ατῖγ ννἱεη Βὶθ Ὀοοΐκ. 

νΟΙ, ν. 

Τῆς ρύδυεσ οἵ νϑσ. 1:7 ἰβ ἀπδινεγεὰ ἰῃ 
νεῖ. 20, ΨΠΟἢ τερελίβ πο δδϑυσζαπος οὗ 
δε πλεββίδῃ' 8 δρεεὰν δάνεηι. ΤῊΐδ μαρ- 
τυρία Ἰησοῦ, ἰπ τς ρεορμείίς οςοπδοίοιδ- 
Ὧδ88 (χῖχ. 1ο), 8 Βρες  ἤοδΙ εβοδαῖο- 
Ἰοχίςα!. ὙΠα οἷοβε δηὰ βυδάεη δβρεςὶ 
οὗ τε επὰ Ἰοοπιεά ουἍἱ Ὀείοτε [υἀδίδη) 
(δ 4 Ἐδθά. ἱν. 26, 44 50, Αρος. Βασ. 
χχίϊὶ. 7, ἰχχχίτϊ. 1ὴ δ8 θείοσε ἴῃς Οἢσίβ- 
εἴδη οὔυγοι δὲ {π16 ρετίοά, Ὀχὲ ἰξ ννᾶβ 
Βεϊὰ τοχεῖμες νὴ οαϊου!διίοπθ τυ πὶ ἢ 
δηϊοὶραϊεὰ 4 ςεγίδίῃ ργοοθββ ἂπὰ ρζο- 
δτεβ8 οὗ Πίβίοσυ. Τῆς ἰυχίαροβικίοη οὗ 
118 ἀγάδηϊ δορα δπὰ δὴ δροσδ γρίίς ὕῬγο- 
ξιάτατηα, ἤεσε 88 ἰῇ Μδεῖ χίϊὶ. 5-37 δπὰ 
4 Ἐβὰά. χίν. ΓΙ, 12, 8 οης οὗ ππ δητϊὶ- 
ποπχΐεβ οὗ ἴῃς τεϊσίουβ σοηβοϊουβηεβδ, 
ΒΟ ἰδ ΠΟ χίςα] οπἷγ οα ρᾶρεσ. ἴῃ 88η- 
δεὰ. 97 α, ἃ τΑδϊπὶς ογοῖε οὗ βενε γεδγ 
ουἱτηϊπαἰίης ἱπ τιεβϑίδῃ 8 δάνεηις ἰ8 [δὰ 
ἄονπι; Ὑ Βογθυρου “Κλ. ὙΟδερἢ βδι(Ὦ, 
ὙΒοτα ᾶνε Ῥεδη τλϑηΥ βεριεπηϊδὶ ογοΐεβ 
οὔ ιπῖ8 Κίπά, δῃηἃ ὃς [8 ποῖ οοπὶα.... 
ἙΔΌΝΙ Ζετα βδὶῖ, Τῆτες τδίηχα σοπλα 
πποχρεοίςα!γ : τπ 6 πηοϑϑίδῃ, ἴπε Απάϊπν 
οὗ τεεδϑυγα-ῖσονε, ἂπὰ ἃ δβοοζρίοῃ ᾽᾽ 
(ο΄. Ὀτυπιπιοπά 5 Κεοιυίει Μεςοίαλ, 220). 
--Κύριε. ΤὨε Ι,οτάβμιρ οὗὨ }εϑ808 18 ἀε- 
Βηρὰ 48 μἰβ γε ἴὸ οοπια ἂπά ἴοὸ ᾿πάζο 
Χχίϊ. 12}, ΒΙΟΒ ἰ8. αἰδο τε ροΐϊηὶ οὗ 
πη. χίν. 9-12 (ς΄. Καιεηθυδοῃ, ἰἱ. 6οο, 

658 {.). Ἔρχου, κύριε ἰ5 τῆς ατεεῖκ τεη- 
ἀετίηρ οὗ ἴπ Αταπιαὶς ννδιομννοσά οὗ δε 
Ρτίπιιεῖνε σδυτοῖ (ο΄. οα νας. 17), ῃῖο ἢ 
ῬΟΘΟΙΟΙΚ εςποεὰ ἃ ρῆγαβε ἴῃ με [εὐν δῇ 
Ἰυτον (οἷ οἡ τ Οος. χνὶ. 22, αηά Ε. Βὶ. 
2935, 2036). 
ες. 21. Α Βεηεάϊοείοη δὲ 86 οἷοβε 

οὗ 186 τεδάϊηρ (1. 3, χχίΐ. 7) Ὀείοτε τἰδς 
οοηρτεμαϊίοη, ταῖδες τπλπ πη ερἰδιοίδευ 
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494 
ἰϊοχας ἰο τε Αροζαῖγρεε. Τδε ερίδ- 

πεν ἔοττηῃ ἰπ ἩΏΙΟὮ χροκαίγροεν, κε 
Ὠἰδιοσίοδὶ δπὰ μοι ]εῖςαὶ τυτιἰηρσθ οὗ 
τε δᾷς, νεῖε οζοδδίοπαι!!Υ Ἵδδὶ, ννῶϑ 
οοπηεςοιεὰ υἱῖ τπεῖς υ8ὲ 1ὼ ΟΒεϊδιίδη 
νοσεδίρ. ϑυςἢ ορεη Ἰεϊίετβ οὗ ῥδβίοσαὶ 
ςουπβεὶ νεσε εἰτουϊαῖϊεὰ ὉγΡ πιεᾶπϑ οὗ 

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 

Ῥυδιὶὶς τεδάϊηρ, ἀρὰ ννεσε ἱπάεεά ἀεείρτιεᾶ 
ἴος ἰδδι επᾶ, ΤΏΕΥ ψέσε ποῖ ἰὸ ὃς τε- 
Ἰεοἰεὰ δ8 πεσεῖν ἰοςᾶὶ (7. ἰΐ. 7, 23, χχί!. 
721; Μαῖικ χίϊὶ. 14 37). δῦγ πῖοσὲ 
τῆδη ἐδβεὶς οοπίεηϊβ γεσε ἴ0 ες ΔεὈἐ σα σι Υ 
ττελιοὰ Ὁγ ἱπάϊν!δυδ]6 (χχιϊ. σϑ, 10) ἴῃ 
δοοοτάδηςς ψἱ ἰδεῖς ον Ῥσεάϊεςοπβ. 
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